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SAMMENDRAG 
Foreliggende ingeniørgeologiske rapport for reguleringsplan omfatter Helltunnelen, og 
beskriver nytt tunnelløp parallelt eksisterende. Rapporten omfatter i tillegg rehabilitering 
av eksisterende tunnelløp, hvor det også vil være nødvendig med berguttak og 
supplerende bergsikring.  

Rapporten sammenstiller ingeniørgeologiske observasjoner, undersøkelser og 
vurderinger, samt ingeniørgeologisk kartlegging utført høsten 2018 og våren 2019. 
Statens vegvesens håndbok N500 danner grunnlaget for rapportens oppbygging, med en 
faktadel og en tolkningsdel.  

Nytt tunnelløp for Helltunnelen gjennom Gjevingåsen skal anlegges parallelt og på 
sjøsiden av eksisterende tunnel. Tunnelen vil få en lengde i berg på ca. 3905 meter. Det 
skal i tillegg etableres til sammen 14 tverrforbindelser mellom nytt og eksisterende 
tunnelløp, samt 7 havarinisjer og 26 nødstasjoner.  

I Gjevingåsen finnes også en eksisterende jernbanetunnel, prosjektert nytt løp for 
jernbanetunnel samt en drivstofftunnel og et fjellanlegg. Beskrivelse av sikring og 
påtrufne svakhetssoner i forbindelse med bygging av eksisterende tunnelløp for 
vegtunnelen samt gjennomgående ingeniørgeologisk kartlegging fra driving av 
jernbanetunnelen anses som svært relevant bakgrunnsinformasjon og er, sammen med 
utført feltkartlegging, lagt til grunn for beskrivelse og vurderinger av nytt tunnelløp.  

Det forventes at nytt tunnelløp i hovedsak vil gå gjennom konglomerater, kalkholdige 
sandsteiner og gråvakker til leirskifer og fyllitter. Erfaringer fra eksisterende tunneler 
tilsier at det må forventes hyppige bergartsskifter. Bergmassen er påvirket av flere 
generasjoner med foldning og har i hovedsak en flattliggende og gjennomsettende 
skifrighet, som viser noe varierende strøk. Den dominerende sprekkeretningen i området 
er Ø-V og N-S, og sprekkene har i hovedsak steilt fall.  

Under driving av både eksisterende vegtunnel og jernbanetunnelen var det hendelser 
med utglidninger i veggen, og i eksisterende løp var det en dødsulykke på grunn av en 
slik utglidning. På bakgrunn av dette er det anbefalt sikring fra såle til såle i nytt løp. 

Det er antatt at tunnelen vil krysse anslagsvis 21 svakhetssoner, hvor det forventes to 
ulike typer soner med tanke på mektighet; soner med mektighet mindre enn 5 m, og 
soner med mektighet større enn 5 m. Sonenes fallretning og fallvinkel vil være 
avgjørende for hvor sonen treffer tunneltraseen. Dette medfører at det foreligger 
usikkerhet knyttet til svakhetssonenes egenskaper og plassering i tunnelnivå.  

Nytt tunnelløp går under naturområder uten bebyggelse i særlig grad. Det antas ikke at 
det vil oppstå større innlekkasjer under driving som kan medføre skade på ytre miljø 
eller omkringliggende bebyggelse. Derimot kan det ikke utelukkes at enkelte av 
svakhetssonene som vil krysse tunnelen er vannførende, slik at det kan bli behov for 
injeksjon. Det må også påregnes at det kan bli behov for injeksjon i forbindelse med 
passering av eksisterende fjellanlegg.  

Rehabilitering av eksisterende tunnelløp vil i hovedsak omfatte strossing for etablering av 
havarinisjer, samt siktutvidelse på Hellsiden.  

Tunnel og påhuggsområder er vurdert å ligge i geoteknisk kategori 3.   
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1 INNLEDNING 
På E6 mellom Ranheim og Værnes i Trondheim, Malvik og Stjørdal kommune i Trøndelag 
er det i dag to-, tre- og firefeltsveg, og fartsgrensen varierer mellom 80- og 90 km/t. 
Med Nye Veier som byggherre skal den 23 km lange strekningen utvides til firefeltsveg 
og hastigheten økes til 110 km/t. Kontraktsformen er totalentreprise, og det spanske 
entreprenørkonsernet ACCIONA Construction er tildelt kontrakten sammen med sine 
norske underleverandører Multiconsult Norge AS og Leonhard Nilsen & Sønner AS. 
Oppdraget omfatter prosjektering og bygging langs dagens E6-trasé. Inkludert i dette er 
tre tunneler som skal drives parallelt med de eksisterende tunnelene langs strekningen. I 
prosjektet inngår også åtte bruer og tre toplanskryss. Størrelsen på kontrakten er ca. 
NOK. 4,3 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold [1].  

 
Figur 1: Topografisk oversiktskart. Hele planstrekningen mellom Ranheim og Værnes ligger innenfor den svarte 
ellipsen [2]. 

Det er tidligere (i 2015) utarbeidet en reguleringsplan for utvidelse av E6 på denne 
strekningen, den gangen med Statens vegvesen som oppdragsgiver. Planen tok 
utgangspunkt i firefelts veg og 90-sone. Etter at Nye Veier overtok prosjektet har 
hastigheten blitt oppjustert til 100 km/t fra Ranheim til Væretunnelen og til 110 km/t fra 
og med Væretunnelen og til Hellstranda. Dette medfører endringer i linjeføringen som 
følge av blant annet krav om større horisontal- og vertikalradius, bredere vegbane og økt 
stoppsikt.  

For faget ingeniørgeologi innebærer endringen i linjeføring følgende (listen er ikke 
uttømmende): 

• Økt høyde og lengde for enkelte bergskjæringer 
• Endring i antall nye bergskjæringer 
• Endret linjeføring i prosjekterte tunneler 
• Økt behov for strossing i eksisterende tunneler 
• Behov for ny vurdering av skredrisiko for enkelte partier 

Som et resultat av dette må det utarbeides nye ingeniørgeologiske rapporter for 
reguleringsplan. 
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 Bakgrunn og forutsetninger 
Det skal i forbindelse med reguleringsplanen utarbeides totalt seks ingeniørgeologiske 
rapporter. Disse er listet opp i Tabell 1. 

Tabell 1. Oversikt over ingeniørgeologiske rapporter til reguleringsplan. Foreliggende rapport er markert med 
fet skrift. 

Strekning Kommune Rapport nr. 

Dagsone Ranheim-Væretunnelen Trondheim E6RV-MUL-GE-RPT-TBAXX-0001 

Væretunnelen Malvik E6RV-MUL-GE-RPT-TBAXX-0002 

Dagsone Væretunnelen-Stavsjøfjelltunnelen Malvik E6RV-MUL-GE-RPT-CAH08-0003 

Stavsjøfjelltunnelen Malvik E6RV-MUL-GE-RPT-CAB11-0004 

Dagsone Stavsjøfjelltunnelen-Værnes Malvik E6RV-MUL-GE-RPT-CAH13-0005 

Helltunnelen Stjørdal E6RV-MUL-GE-RPT-CAB16-0006 

 

Foreliggende rapport er ingeniørgeologisk rapport for Helltunnelen gjennom Gjevingåsen 
mellom Hommelvik og Hell, i henholdsvis Malvik og Stjørdal kommune. Rapporten 
beskriver de geologiske forhold og inneholder ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til 
planlagte bergarbeider ved bygging av nytt tunnelløp samt vurderinger knyttet til 
utvidelser og øvrige utbedringer i eksisterende tunnelløp på strekningen.  

Rapporten inneholder ikke geotekniske vurderinger. For geotekniske vurderinger 
henvises det til geotekniske rapporter for reguleringsplan [3] og [4]. 

Rapporten inneholder vurderinger knyttet til skredrisiko ved påhuggene og 
forskjæringene. For en samlet vurdering av skredrisikoen på vegen henvises det til 
ingeniørgeologisk rapport for dagsone Stavsjøfjelltunnelen-Værnes [5]. 

Beregnet ÅDT for år 2045 er for denne delstrekningen ca. 35 000. Vegbredde for veg i 
dagen skal være 23 meter inkludert vegskulder, hastighet 110 km/t og vegstandard H3. 

Det er i prosjektet lagt til grunn følende:  

• Fartsgrense 110 km/t på det meste av strekningen Ranheim – Værnes.  
• Tunneltverrsnitt T10,5 for nye tunnelløp med stoppsikt 200-250 meter, avhengig 

av vertikalkurvatur.  
• Oppgradering til gjennomgående tunneltverrsnitt T9,5 for eksisterende tunnelløp. 

For å oppfylle krav til stoppsikt skal tunnelen breddeutvides noen steder, noe som 
blant annet innebærer behov for strossing og utvidelse av dagens tunnelløp. 
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 Grunnundersøkelser og grunnlagsmateriale 
Grunnlaget for utarbeidelsen av denne rapporten er ingeniørgeologiske undersøkelser 
ved de aktuelle lokalitetene, samt bakgrunnsmaterialet listet opp nedenfor (listen er ikke 
uttømmende). 

• Berggrunnskart fra NGU, målestokk 1:50 000 
• Løsmassekart fra NGU, målestokk 1:50 000 
• Topografiske kart 
• Ortofoto 
• Aktsomhetskart fra NVE 
• Plantegninger og tverrprofiler 
• Ingeniørgeologiske rapporter for tidligere reguleringsplan  
• Ingeniørgeologiske rapporter for eksisterende tunneler i Gjevingåsen 

Som grunnlagsmateriale er det også benyttet relevante håndbøker, veiledninger og 
standarder, disse er gjengitt i referanselista i kapittel 22. Det gjøres oppmerksom på at 
foreliggende rapport er basert på Statens vegvesens håndbøker slik de forelå pr. 
31. mai 2018.   

I Gjevingåsen finnes i tillegg til eksisterende vegtunnel flere andre tunnel- og 
berganlegg. For en nærmere beskrivelse av disse vises det til kapittel 1.3. Det foreligger 
en rekke rapporter og notater fra planlegging og bygging av eksisterende veg- og 
jernbanetunnel. En oversikt over dokumenter som er benyttet i forbindelse med 
utarbeidelse av denne rapporten er gitt i vedlegg 1.  

 Eksisterende tunneler og fjellanlegg 
Nytt tunnelløp for Helltunnelen skal etableres parallelt på vestsiden/sjøsiden av 
eksisterende tunnelløp. I Gjevingåsen finnes, i tillegg til eksisterende vegtunnel, også en 
jernbanetunnel, en drivstofftunnel (Fina-tunnelen) samt et fjellanlegg (Fina-anlegget), se 
Figur 2.  Det er også regulert inn nytt løp for jernbanetunnelen på vestsiden/sjøsiden av 
eksisterende jernbanetunnel.  

Fina-tunnelen eies i dag av Forsvarsbygg, mens Fina-anlegget eies av Bane NOR. All 
informasjon om anleggene er i utgangspunktet gradert informasjon. Det foreligger likevel 
noe informasjon fra tidligere utredninger som er lagt til grunn for vurderingene i denne 
rapporten. I forbindelse med denne rapporten er det i tillegg utført noen innmålinger som 
er benyttet for vurderinger knyttet til lokalisering av nytt tunnelløp. Disse innmålingene 
er benyttet til å skissere et hensynssone rundt anlegget, men på grunn av graderingen er 
ikke innmålingene tegnet inn på ingeniørgeologisk kart. Merk at markering for Fina-
anlegget og Fina-tunnelen derfor må anses som veiledende og ikke eksakt.  



Ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan – Helltunnelen 
Dok.kode: E6RV-MUL-GE-RPT-CAB16-0006 
Rev: 01 
Dato: 21/06/2019  

 

 
 

Side 12 av 89 

 

 

Figur 2: Oversiktskart som viser eksisterende og planlagte tunneler og bergrom i Gjevingåsen.  

 

Eksisterende vegtunnel har en tverrslagstunnel ut i Muruvik til Fv. 950. Dette tverrslaget 
fungerer også som rømningstunnel for både eksisterende Helltunnel og 
jernbanetunnelen, og nytt tunnelløp vil krysse i plan gjennom denne tverrslagstunnelen. 

Gjevingåsen jernbanetunnel er en ca. 4,4 km lang tunnel mellom Hommelvik og Hell. 
Tunnelen er pr. i dag enkeltsporet, men det er regulert inn et nytt løp på 
vestsiden/sjøsiden av eksisterende jernbanetunnel. Reguleringsbestemmelsene omfatter 
en 12 meter sikringssone rundt eksisterende og planlagt ny jernbanetunnel. Denne 
sikringssonen gjelder i alle retninger fra tunnelvegg, -gulv og tak. 

Jernbanetunnelen krysser under eksisterende vegtunnel med en vertikal avstand på ca. 
17 meter (avstand fra grøftebunn i prosjektert løp og til heng jernbanetunnel). 
Jernbanetunnelen har fire rømningstunneler, R1 til R4, hvor to av disse vil komme i 
berøring med nytt tunnelløp for vegtunnelen. Dette omfatter en rømningstunnel som går 
inn i tverrslaget til eksisterende vegtunnel (R3), og en som går direkte inn i eksisterende 
vegtunnel og fungerer som felles rømningstunnel for både veg- og jernbanetunnel (R4). 
De to øvrige rømningstunnelene går henholdsvis i traseen for planlagt nytt løp for 
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jernbanetunnelen (R1) og i tverrslagstunnelen ut i Muruvik (R2) som ble etablert i 
forbindelse med driving av jernbanetunnelen [6].  

Fina-tunnelen er en ca. 1,5 km lang rørtunnel fra Hell til Muruvik, og ligger på tilnærmet 
samme nivå som jernbanetunnelen. Jernbanetunnelen ble drevet rett gjennom Fina-
tunnelen, rørledningene ble lagt om i sålen og det ble etablert stengsel mellom Fina-
tunnelen og jernbanetunnelen. Nærføringen ved Fina-tunnelen ble også ivaretatt ved 
bygging av eksisterende vegtunnel, i form av grenseverdi på 75 mm/s for vibrasjoner 
under sprengningsarbeider [7].  

Fina-anlegget er et gammelt drivstofflager lokalisert i Gjevingåsen ved Muruvik som ble 
bygget på slutten av 1950-tallet. I en tilstandsrapport for anlegget som ble utarbeidet i 
1991 er det beskrevet både innstøpte tanker, frittstående ståltanker og rom for 
tørrlager[8]. I sluttrapporten for Helltunnelen er det angitt at tunnelen passerte ca. 100 
meter fra Fina-anlegget, og det ble den gang fastsatt en vibrasjonsgrense på 10 mm/s 
[7]. Ved driving forbi tankanlegget ble det også utført injeksjon med bakgrunn i krav fra 
den gang Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern (DBE) om at grunnvannstanden i 
fjellet måtte opprettholdes med et nivå høyere enn tunneltaket [7]. Det må forventes at 
tilsvarende restriksjoner knyttet til rystelser og opprettholdelse av grunnvannsstand også 
kan bli aktuelt ved driving av ny vegtunnel.  

 

 Linjeføring  
Som beskrevet i kapittel 1.1 skal nytt tunnelløp etableres med tunneltverrsnitt T10,5. 
Nytt tunnelløp etableres parallelt eksisterende tunnelløp, som vist i Figur 3, og vil få en 
total lengde på ca. 3905 meter. Prosjektert avstand mellom eksisterende og nytt 
tunnelløp er ca. 19 meter ved påhugg i Hommelvik, og øker deretter til ca. 33 meter 
midtveis i tunnelen og er ca. 55 meter i påhugg Hell. Avstandene gjelder teoretisk 
sprengningsprofil.  

Forskjæringene for det nye tunnelløpet er ca. 15 meter lang ved Hommelvik og ca. 30-35 
meter lang ved Hell. 

 

Figur 3: Oversiktskart som viser prosjektert nytt løp på nordvestsiden (sjøsiden) av eksisterende løp og 
tverrforbindelser mellom de to løpene. Strossebehov i eksisterende tunnelløp er angitt med rødt. 
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Ny vegtunnel starter i profil ca. 22640 i Hommelvik. Ved profil 22835 er det brudd i 
profileringen, og ny profilering starter da fra 18615. Påhugg Hell er ved profil ca. 22220. 

Nytt tunnelløp vil krysse over eksisterende jernbanetunnel ved ca. profil 22080 med en 
vertikal avstand på ca. 17 meter. Videre vil nytt tunnelløp krysse over rømningstunnelen 
til jernbanen i Muruvik (R3), samt gjennom tverrslaget til eksisterende vegtunnel, som 
benyttes som felles rømningstunnel for jernbanetunnelen og eksisterende vegtunnel.  

Ny vegtunnel vil krysse ca. 7 meter over Fina-tunnelen. Innmålinger i Fina-anlegget viser 
at avstanden fra senterlinje i nytt løp til Fina-anlegget er større enn senter-senter-
avstanden mellom eksisterende og ny vegtunnel. Dette er nærmere omtalt senere i 
rapporten.  

 Havarinisjer, tverrforbindelser og siktutvidelser 
Med bakgrunn i SVVs håndbok N500 [9] deles tunneler inn i tunnelklasser basert på 
trafikkmengde og tunnellengde, hvor trafikkmengde angis som forventet årsdøgntrafikk 
(ÅDT) 20 år etter at tunnelen er åpnet for trafikk. Tunnelklassene er vist i Figur 4.  

 
Figur 4: Tunnelklasser gitt i SVVs håndbok N500 [9]. 

 

Tunnelklassene danner grunnlag for å bestemme krav til sikkerhetstiltak og 
sikkerhetsutrustning i tunneler med lengde mellom 0,5 og 10 km.  Som beskrevet i 
kapittel 1.1 er ÅDT for år 2045 beregnet til ca. 35 000.  Med bakgrunn i Figur 4 vil derfor 
nytt tunnelløp klassifiseres i tunnelklasse E, vist med rødt i figuren.  

Kravene til plassering av havarinisjer og tverrforbindelser avhenger av tunnelklasser og 
er gitt i SVVs håndbok N500 [9], se Figur 5.   
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Figur 5. Plassering av havariniser og tverrforbindelser for tunneler i tunnelklasser E, gitt i SVVs håndbok N500 
[9].  
 

Kravene medfører behov som listet i Tabell 2.  

 
Tabell 2: Krav til nisjer og rømningstunneler ihht. SVVs håndbok N500 [9].  

Krav i N500 [9] Behov i prosjektert og eksisterende 
tunnel 

Havarinisjer skal etableres med normalavstand 
500 meter. For tunneler med tunneltverrsnitt 
T10,5 benyttes T13,5 ved utvidelse for 
havarinisjer.  

Dette gir: 

- 7 havarinisjer i prosjektert tunnel. 
- 7 nye havarinisjer i eksisterende tunnel. 

Tverrforbindelser (Nødutganger, det vil si 
rømningstunneler mellom eksisterende og nytt 
tunnelløp) skal etableres for hver 250 meter 
med tunnelprofil T4.  

Dette gir: 

- 14 tverrforbindelser mellom prosjektert 
og eksisterende tunnel. 

Nødstasjon skal etableres hver 125 meter. Dette gir: 

- 26 nødstasjoner i prosjektert tunnel. 
- 26 nødstasjoner i eksisterende tunnel. 

 

Som det framgår av Tabell 2 skal det ved utvidelse for havarinisjer benyttes 
tunneltverrsnitt T13,5. Dette gir en utvidelse som vist i Figur 6. Planlagte utvidelser for 
nisjer omfatter ca. 1200 m2.  

 

Figur 6: Utvidelse for havarinisjer.  

 

Med bakgrunn i at eksisterende tunnel blir nordgående løp, er det behov for at de nye 
nisjene etableres på høyre side (sett i nordlig retning mot Hell). Dette innebærer at 
nødvendige nisjer i stor grad omfatter etablering av nye framfor utvidelse av 
eksisterende.  



Ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan – Helltunnelen 
Dok.kode: E6RV-MUL-GE-RPT-CAB16-0006 
Rev: 01 
Dato: 21/06/2019  

 

 
 

Side 16 av 89 

 

Det er behov for siktutvidelse i og nær tunnelåpningene på Hellsiden, både i eksisterende 
og ny tunnel, se Figur 3. I eksisterende tunnel vil det være behov for siktutvidelse ca. 
mellom profil 20700 til 21180 i henhold til eksisterende profilering. Dette tilsvarer fra ca. 
21875 til eksiterende påhugg i henhold til ny profilering. Det vil ikke være behov for 
siktutvidelse på Hommelvik-siden av tunnelen.  

Det bemerkes at videre inspeksjoner og innmålinger i eksisterende tunnel kan avdekke 
behov for ytterligere strossing. 
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Del 1: Grunnforhold, faktadel 
 

2 UTFØRTE UNDERSØKELSER  

 Tidligere undersøkelser 
Eksisterende vegtunnel ble åpnet i 1995 og jernbanetunnelen i 2011. Det foreligger en 
del ingeniørgeologisk informasjon fra begge disse tunnelene, både fra planleggings- og 
byggefase. Dette omfatter blant annet en rekke utførte undersøkelser, enkelte helt 
tilbake på 1980-tallet, som er utført både ved det som ble endelige tunneltraseer, men 
også ved alternative traseer som ble vurdert i planleggingsfasene for veg- og 
jernbanetunnelen.  

Fra bygging av vegtunnelen finnes det noe geologisk og ingeniørgeologisk informasjon, 
mens det fra bygging av jernbanetunnelen finnes gjennomgående ingeniørgeologisk 
kartlegging med Q-metoden, som er gjeldende praksis for nye tunneler.  

I denne rapporten er det lagt hovedvekt på beskrivelser og vurderinger knyttet til 
bygging av nytt tunnelløp for Helltunnel. Rehabilitering av det eksisterende løpet er 
planlagt utført etter at nytt løp er ferdigstilt. Vurderinger knyttet til arbeider i forbindelse 
med rehabilitering av eksisterende løp er beskrevet nærmere i kapittel 17. En oversikt 
over bakgrunnsmaterialet som er gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av 
foreliggende rapport, er gjengitt i vedlegg 1. 

Ved utarbeidelse av foreliggende rapport er det lagt størst vekt på utført feltkartlegging 
samt tilgjengelig informasjon fra bygging av eksisterende veg- og jernbanetunnel, og i 
mindre grad eldre rapporter som omhandler alternative traseer.  Det er derfor ikke 
utarbeidet en nærmere oppsummering av alle tidligere utførte undersøkelser.  

I tillegg er det benyttet informasjon fra inspeksjon bak hvelv i eksisterende vegtunnel 
utført i 2007-2008 og 2015.  

 Utførte undersøkelser 

 Ingeniørgeologisk feltkartlegging  
I forbindelse med utarbeidelse av foreliggende rapport har ingeniørgeologene Solveig 
Vassenden, Audun Andersen og Torun Rise foretatt feltundersøkelser langs den planlagte 
traseen. Feltundersøkelsene er utført i flere omganger høsten 2018 og våren 2019, og 
består av ingeniørgeologisk kartlegging ved og rundt begge påhuggsområdene, inne i 
eksisterende bergrom i Gjevingåsen, samt i og nær prosjektert linje for deler av traseen. 
I tillegg er det, der dette er relevant, gjort befaringer i sideterreng, for vurdering av 
risiko for skred og steinsprang.  
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 Kjerneboring 
I forbindelse med reguleringsplan utført av Reinertsen i 2015 [10], utarbeidet SINTEF et 
notat med forslag til kjerneboreprogram i Helltunnelen [11]. Bakgrunnen for notatet var i 
hovedsak knyttet til vurdering av sidevalg for ny Helltunnel, og ønsket om å skaffe til 
veie mer informasjon om sjøsidealternativet. I notatet ble det anbefalt boring ved seks 
ulike lokaliteter i Helltunnelen, angitt med A-F, se Figur 7. Med bakgrunn i stor 
overdekning, både vertikalt og horisontalt, ble kjerneboring fra eksisterende tunnel 
anbefalt som det beste alternativet for å skaffe til veie informasjon om bergmassen i nytt 
tunnelløp.  

Som en del av de ingeniørgeologiske forundersøkelsene for ny reguleringsplan er det 
utført kjerneboring ved to av de seks anbefalte lokalitetene. Statens vegvesen gav 
tillatelse til å stenge Helltunnelen ei helg, og ut fra tilgjengelig tid og tilgjengelige 
ressurser for boring ble lokalitet D og F (se Figur 7) vurdert å være de lokalitetene med 
størst informasjonsverdi. Kjerneboringen ble utført i perioden 1. – 4. mars 2019.  

 
Figur 7. Skisse over Helltunnelen, med punkt for kjerneboring avmerket. Hull D og F ble boret mars 2019 [11].  

 

Borhull D ble boret fra vegbanen mot nytt tunnelløp ved profilnummer 19050 (profilering 
i eksisterende tunnel) og krysser nytt løp ca. ved profil 20000. Hullet ble boret med en 
diameter på 76 mm, en orientering ca. 70˚ i forhold til tunnelaksen, og med et fall på 0˚ 
i forhold til horisontalplanet. Kjernediameteren er 45 mm. Borhull D fikk en total lengde 
på 61,4 meter.  

Borhull F ble boret fra snunisje på venstre side (sett nordover mot Hell) ved 
profilnummer 20600 (profilering i eksisterende tunnel) og krysser nytt løp ca. ved profil 
21580. Dette hullet ble også boret med en diameter på 76 mm, en orientering ca. 35 ° i 
forhold til tunnelaksen, og med et fall på 0˚ i forhold til horisontalplanet. 
Kjernediameteren er 45 mm. Borhull F fikk en total lengde på 94,1 meter. Borhullene er 
tegnet inn på geologisk kart, se vedlegg 2. 
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Det er utført forenklet kjernelogging av borkjernene fra borhull D og F. Forenklet 
kjernelogging ble utført av ingeniørgeolog Solveig Vassenden og Torun Rise 25. april 
2019. Hensikten med loggingen var å få et overblikk over bergmassens generelle kvalitet 
med omfang og retning på oppsprekking. Det er ikke mulig å måle sprekkenes 
strøkretning ut fra borkjernene, men det ble gjort en overordnet vurdering av 
sprekkeretninger. Det er generelt observert tre ulike sprekkeretninger, disse er skissert i 
Figur 8 nedenfor.  

 

Figur 8: Typiske sprekkeretninger 
 

I forbindelse med den forenklede kjerneloggingen er det også vurdert, og beskrevet, 
RQD per meter borkjerne. Det er ikke logget bergartsgrenser, men det er gjort generelle 
registreringer knyttet til type bergart. Disse registreringene stemmer godt med tidligere 
observasjoner og beskrivelser fra eksisterende veg- og jernbanetunnel, det vil si i 
hovedsak fyllitt, gråvakke og noe konglomerat i hyppig veksling. I tillegg til hyppige 
endringer i bergarter, viser den forenklede kjerneloggingen at det er hyppige endringer 
av oppsprekking langs foliasjonen samt orienteringen av foliasjonen langs borhullets 
lengde.  

Borhull D består i hovedsak av en massiv til lite oppsprukket bergart, klassifisert som 
gråvakke. Det forekommer i tillegg enkelte lag med fyllitt. Kun små mengder pyritt ble 
observert. Det ble også observert noe leirbelegg på enkelte sprekkeflater. Oppsprekking 
omfatter i hovedsak vertikale sprekker, kun et mindretall horisontale sprekker ble 
observert. Det ble observert tynne lag av fyllitt på flere av de vertikale sprekkene, og det 
kan se ut til at fyllitten bidrar til økt oppsprekking og er årsaken til partier med dårligere 
bergmasse. Generelt er RQD-verdiene for borkjernene i borhull D høye, med verdier i 
hovedsak over 80. Unntaket er partiet mellom 10 og 20 meter (kassene K-3 og K-4), 
hvor RQD-verdiene generelt er lavere og bergmassen framstår noe dårligere 
sammenlignet med øvrige deler av borhullet. For en nærmere beskrivelse av borhull D 
vises det til vedlegg 4.  

Borhull F består også hovedsakelig av en bergart klassifisert som gråvakke, men det 
forekommer her i større grad innslag av metasandstein og fyllitt. Skillet mellom 
gråvakke, metasandstein og fyllitt framstår tidvis som svært tydelige, tidvis som svært 
diffuse. Oppsprekkingen i borhull F varierer også mer enn i borhull D, og varierer 
hovedsakelig mellom moderat og lite oppsprukket. Det er også større variasjon i 
sprekkeretninger. Generelt forekommer det flere horisontale sprekker i borhull F 
sammenlignet med borhull D, hvor kun 6 slike sprekker ble observert. Spesielt mellom 
55 og 95 meter viser borkjernene mye horisontal oppsprekking. Oppsprekkingsgraden i 
borhull F virker også å være høyere enn i borhull D. Generelt ligger RQD-verdier for 
borhull F over 70, med unntak av partiet mellom 15 og 30 meter (kasse K-4 til K-6) hvor 
sprekketettheten er betydelig høyere. 

Under kjerneboringen ble det foretatt vanntapsmålinger ca. hver 6. meter med enkel 
pakker. For borhull D varierte vanntapet fra 0-1 l/min/m. For borhull F varierte det fra 
0-5 l/min/m. Borkjernene ligger på Multiconsults lager på Tiller, og er tilgjengelig for mer 
detaljert logging i neste fase av prosjektet.  
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3 GEOLOGISKE FORHOLD 

 Områdebeskrivelse 
Terrenget fra Hommelvik og nordover mot Hell er kupert, og stiger fra ca. kote +31 ved 
påhugget i Hommelvik til ca. kote +280 ved Hommelvikhøgda, før det igjen faller ned 
mot Muruvik ved ca. kote +220. Fra Muruvik stiger terrenget igjen mot Gjevingåsen til 
ca. kote +270, før det avtar ned til påhugg Hell ved ca. kote +3. Nytt tunnelløp vil i 
hovedsak ha en overdekning på mellom 100 og 200 meter.  

Fra tunnelpåhugg i Hommelvik vil tunnelen ha en minste avstand til eksisterende 
bebyggelse på ca. 50 meter. Deretter vil tunnelen gå inn under Gjevingåsen, et område i 
hovedsak bestående av skogkledde områder uten bebyggelse. Her finnes også 
Hommelviktjønna, som beskrives nærmere i kapittel 14 i forbindelse med 
hydrogeologiske forhold.  

De siste ca. 300 meterne av tunnelen, fra ca. profil 21900 til påhugg Hell, vil delvis gå 
nært bebyggelse, med en minste vertikale avstand fra såle tunnel på 90 meter.  

Som beskrevet tidligere skal nytt tunnelløp drives med tidvis kort avstand til fire 
eksisterende berganlegg; eksisterende vegtunnel, jernbanetunnelen, Fina-anlegget og 
Fina-tunnelen mellom Hell-Muruvik. Forhold knyttet til dette omtales nærmere i 
rapportens del 2 Ingeniørgeologiske vurderinger – tolkningsdel.  

 

 Løsmasser - kvartærgeologi 
Et utsnitt av NGUs løsmassekart er vist i Figur 9. I henhold til kartet ligger 
påhuggsområdet i Hommelvik i grenseområdet mellom bart fjell, tykk havavsetning og 
marine strandavsetninger. Påhuggsområdet på Hell er i henhold til kartet i et område 
med bart fjell [12]. Det bemerkes at kvartærgeologisk kart er basert på grunne prøver 
av løsmassene. Følgelig kan løsmassene i dybden bestå av andre masser. 
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Figur 9: Løsmassekart fra NGU, eksisterende vegtunnel er angitt med rød linje [12].  

 

Det er utført flere grunnboringer i området ved påhugget, men det er ikke utført 
fjellkontrollboringer over påhuggsområdet eller langs tunneltraseen, så det foreligger 
ikke nøyaktig informasjon om tykkelsene på løsmassene over påhugget. Ifølge NGUs 
løsmassekart er det i hovedsak bart fjell, ubetydelig dekke og tynt dekke over det meste 
av tunneltraseen. Unntaket er området sør/vest for påhugget i Hommelvik, hvor det i 
Figur 9 er angitt marin strandavsetning (angitt med mørk blå og nr. 9).  

Påhuggsområdet på Hell er forholdsvis bratt, og her kan det forekomme noe gamle 
rasmasser av ukjent mektighet i kombinasjon med berg i dagen.  

I forbindelse med grunnundersøkelser i Hommelvik er det påtruffet 
kvikkleire/sprøbruddmateriale i området rundt påhugget, se Figur 10. Det er ikke påvist 
kvikkleire/ sprøbruddmateriale over tunnelpåhugget.  
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Figur 10: Oversiktskart som viser de tre områdene hvor det er planlagt bergarbeider i dagen (angitt med rød 
farge) i Malvik kommune og omtrentlig utbredelse av påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale (angitt med gul 
skravur). Linjeføringen og profilnummerangivelsene i figuren er omtrentlige. 

 

I forbindelse med grunnundersøkelser på Hellstranda er det påtruffet 
kvikkleire/sprøbruddmateriale i dybden. Dette er vist med oransje skravur i Figur 11. 
Figuren angir hvor det er påtruffet kvikkleire/sprøbruddmateriale, i tillegg til at den gir et 
estimat på utbredelse. Disse sonene må imidlertid ikke forveksles med NVEs definisjon 
av kvikkleiresoner som også tar hensyn til reell skredrisiko. Dette beskrives nærmere i 
kapittel 3.4. 

Området er nærmere beskrevet i geoteknisk rapport i forbindelse med reguleringsplan 
[4]. Denne rapporten beskriver at det er påtruffet sprøbruddmateriale fra 7 meter under 
terreng og dypere langs Nordlandsbanen, og laget følger bergoverflaten fra ca. 15-25 
meter under terreng og dypere ved eksisterende E6. Med bakgrunn i topografi og 
mektighet av overliggende masser i forhold til kvikke masser, er det vurdert at det ikke 
vil være fare for områdeskred på Hellstranda. Det vises forøvrig til geoteknisk rapport [4] 
for nærmere beskrivelse av dette.  
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Figur 11: Antatt utbredelse av sprøbruddmateriale [4].  

 

 Berggrunnsgeologi 
Bergartene i området tilhører Trondheimfeltets kaledonske dekkekompleks, og består i 
hovedsak av foldede skyvedekker [13]. Generelt består berggrunnen av lavmetamorfe 
sedimenter som varierer fra konglomerater, kalkholdige sandsteiner og gråvakker til 
leirskifer og fyllitter. Disse opptrer i til dels hyppig veksling, og bergartene er 
gjennomsatt av skifrighet og oppsprekking i flere retninger. Som et resultat av dette 
framstår bergmassen som tidvis tett oppsprukket og flisig [7].  

 

Figur 12: Berggrunnskart fra NGU hvor eksisterende vegtunnel er angitt med rød linje [13].  
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Berggrunnskart i målestokk 1:50 000 fra NGU [13] er vist i Figur 12. I følge NGUs 
berggrunnskart består bergmassen i området av følgende bergarter: 

1. Metagråvakke-sandstein, grågrønn med tynne lag av leirskifer 
2. Rhyolittisk tuff 
3. Tuffitt av rhyolittisk sammensetning 
4. Metasandstein, tynnbåndet, grågrønn (metagråvakke), mørk grå tynnlaminert 

leirskifer og fyllitt i veksling 
5. Polymikt konglomerat, til dels konglomeratisk gråvakke.  

Bergmassen har i hovedsak en flattliggende og gjennomsettende skifrighet, som viser 
noe varierende strøk. Den dominerende sprekkeretningen i området er Ø-V og N-S, og 
sprekkene har i hovedsak steilt fall [7]. 

Det er fra driving av eksisterende vegtunnel og jernbanetunnel kartlagt flere 
svakhetssoner. Disse beskrives nærmere i kapittel 7.  

 

 Skred 
Aktsomhetskart fra NVE indikerer mulige løsne- og utløpsområder for jord- og flomskred, 
steinsprang og snøskred ved påhugget i Hommelvik og for steinsprang og snøskred ved 
påhugget på Hell, se Figur 13 og Figur 14. Dette omtales nærmere i tolkningsdelen av 
rapporten, se kapittel 9.  

Aktsomhetskart fra NVE er basert på topografi, og tar ikke hensyn til forhold som 
geologi, vegetasjon, vind, forventede snø- og nedbørsmengder eller type og tykkelse av 
løsmasser. Aktsomhetskartene beskriver kun områder der topografien tilsier at snøskred, 
steinsprang og jordskred kan utløses og områder hvor skredene vil kunne ha utløp. 
Aktsomhetskartene beskriver altså ikke sannsynligheten for at skredhendelser vil 
inntreffe. Videre er det slik at ekvidistansen aktsomhetskartene er basert på er stor, og 
følgelig kan det finnes mindre løsneområder som ikke er indikert i disse kartene. 
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Figur 13: Aktsomhetskart påhugg Hommelvik [14]. 



Ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan – Helltunnelen 
Dok.kode: E6RV-MUL-GE-RPT-CAB16-0006 
Rev: 01 
Dato: 21/06/2019  

 

 
 

Side 26 av 89 

 

 
Figur 14: Aktsomhetskart påhugg Hell [14].  
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 Hydrogeologi, grunnvannsbrønner 
Grunnvannsbrønner i Norge er i utgangspunktet registrert i nasjonal 
grunnvannsdatabase, GRANADA [15]. Registrerte grunnvannsbrønner i området er vist i 
Figur 15. Som det framgår av figuren, finnes det enkelte grunnvannsborhull i fjell (angitt 
med blå sirkel), og i tillegg er det registrert noen sonderboringer (angitt med rosa sirkel). 

Det er ikke registrert grunnvannsbrønner i umiddelbar nærhet til ny tunnel, den 
nærmeste ligger ca. 230 meter fra nytt påhugg i Hommelvik. På Hellsiden ble det, i 
forbindelse med Gjevingåstunnelen, boret et sonderhull langs fv. 950.  

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme brønner som ikke er registrert i 
databasen, og at det derfor vil være nødvending å bekrefte brønnenes plassering, samt 
avklare om det finnes flere brønner i området før tunnelarbeidene starter.  

 

Figur 15: Grunnvannsbrønner som er registrert i NGUs database Granada [15].  
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4 FELTOBSERVASJONER  
Som tidligere beskrevet har det blitt gjennomført flere ingeniørgeologiske befaringer i 
området langs prosjektert trasé for ny E6. Befaringene er utført av ingeniørgeologene 
Solveig Vassenden, Audun Andersen og Torun Rise, med det formål å kartlegge 
bergforhold langs tunneltraseen, samt i og rundt påhuggsområdene. Den 
ingeniørgeologiske kartleggingen har i hovedsak hatt fokus på sprekkeregistreringer, 
bergmassekvalitet, bergartsbeskrivelse og forhold som kan ha betydning for plassering 
av påhugg. Under befaringene er det utført en rekke innmålinger av strøk og fall på 
strukturer. Det er utført ingeniørgeologisk feltkartlegging ved begge påhuggsområdene, 
inne i eksisterende bergrom i Gjevingåsen, samt i og nær prosjektert linje for deler av 
nytt tunnelløp.  

Feltkartleggingen og erfaringer fra driving av både eksisterende veg- og jernbanetunnel 
viser at det er store variasjoner i geologien over korte avstander. Estimering av Q-
verdier ut fra observasjoner av bergblotninger langs linja er derfor vurdert å ha mindre 
nøyaktighet enn tilgjengelig informasjon fra eksisterende tunneler og bergrom. Det har 
ikke vært lagt vekt på estimering av Q-verdier ved de enkelte lokalitetene under 
feltkartleggingen. Estimerte Q-verdier for nytt tunnelløp er med bakgrunn i dette basert 
på observasjoner i eksisterende tunneler og bergrom i kombinasjon med tilgjengelige 
tilstandsrapporter for eksisterende vegtunnel. 

Ved begge påhuggene er blotningsgraden god, med både naturlige blotninger og 
etablerte skjæringer. Langs fv. 950 er det flere naturlige blotninger og etablerte 
bergskjæringer som har blitt benyttet til ingeniørgeologisk kartlegging. 

Beskrivelse av oppsprekkingsgrad er gjort i henhold til inndeling i kategorier etter RQD-
verdi, som vist i Tabell 3. Inndelingen er sammenfallende med inndeling vist i NGIs 
håndbok om Q-metoden [16]. For feltestimering av bergartenes enaksielle trykkfasthet 
og for klassifisering av forvitringsgrad benyttes NS-EN ISO 14689-1, identifisering og 
klassifisering av berg, del 1 [17], med klassifisering som vist i Tabell 4 og Tabell 5. 

Videre er strekningen delt i tre hoveddeler for beskrivelse av berggrunn og 
strukturgeologi; påhuggsområdet i Hommelvik, påhuggsområdet ved Hell og traseen for 
øvrig. Med unntak av påhuggsområdene har hovedfokus vært på området rundt Muruvik.  

Forøvrig henvises det til ingeniørgeologisk kart i vedlegg 2. 

 

Tabell 3. Klassifisering av oppsprekkingsgrad etter RQD-verdi [16].  

Beskrivelse RQD 

Meget sterkt oppsprukket 0-25 

Sterkt oppsprukket 25-50 

Moderat oppsprukket 50-75 

Lite oppsprukket 75-90 

Meget lite oppsprukket  90-100 
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Tabell 4. Klassifisering av enaksiell trykkstyrke fra feltestimering [17]. 

Beskrivelse MPa 

Ekstremt svak <1 

Meget svak 1-5 

Svak 5-25 

Moderat sterk 25-50 

Sterk 50-100 

Meget sterk 100-250 

Ekstremt sterk >250 

 
 
Tabell 5. Klassifisering av forvitringsgrad i henhold til NS-EN 120 14689-1 [17].   

Forvitringsgrad Beskrivelse 

Frisk/uforvitret  Ingen synlige tegn på forvitring av bergmaterialet. Muligens svak 
misfarging på større sprekkeflater  

Noe forvitret  
Misfarging indikerer forvitring av bergmaterialet og sprekkeflater. Alt 
bergmaterialet kan være misfarget av forvitring, samt være noe svakere 
utvendig enn i frisk tilstand,  

Moderat forvitret  
Mindre enn halvparten av bergmaterialet er omvandlet eller desintegrert. 
Friskt eller misfarget bergmateriale er tilstede, enten som et 
sammenhengende rammeverk eller som kjernesteiner  

Sterkt forvitret  
Mer enn halvparten av bergmaterialet er omvandlet eller desintegrert. 
Frisk eller misfarget bergart er tilstede, enten som et usammenhengende 
rammeverk eller som kjernesteiner.  

Fullstendig forvitret  Alt bergmaterialet er omvandlet eller desintegrert. Den originale 
strukturen er for det meste fremdeles intakt.  

Jord  
Alt bergmaterialet er omdannet til jord.  Massestrukturen og materialets 
tekstur er ødelagt. Det er stor volumendring, men jorden er ikke blitt 
vesentlig transportert.  

 

 

 Påhuggsområde Hommelvik 

 Løsmasser  
Antatt plassering av påhugg er ved profil 17250 (hovedsenterlinje) / 22640 (senterlinje 
nytt løp). Vest for planlagt påhugg er det dyrket mark og blandingsskog. Ovenfor og øst 
for planlagt påhugg stiger terrenget jevnt mot nord. Terrenget er bevokst med skog, og 
det er synlige bergblotninger i form av sva og brattskrenter. Løsmassedekket i disse 
områdene er tynt.  

 Berggrunn og strukturgeologi 
Ved påhugget i Hommelvik er det observert en grågrønn metasiltstein, med tynne bånd 
av fyllitt. Lagdelingen er lite utpreget, og enkelte steder er det vanskelig å bestemme 
hva som er lagdelingen. Bergarten er ved enkel feltestimering vurdert å være meget 
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sterk. Med unntak av noen misfargede sprekkeflater ble det ikke observert forvitring. Det 
er ikke observert pyritt i påhuggsområdet. 

Bergmassen er fra moderat til sterkt oppsprukket. Høy sprekketetthet er begrenset til 
soner på 1-1,5 meters bredde. Oppsprekkingen domineres av sprekkesett S1 og S2 som 
er gjennomsettende og utholdende, mens lagdelingen er lite fremtredende. S1 er 
orientert øst-vest, med fall mellom 70° mot sør og 70° mot nord. S2 er orientert 
nordvest-sørøst, og faller med 80° mot vest.  Lagdelingen har orientering nordøst-
sørvest, med fall på 30° mot sørøst. Sprekkerose og stereoplott er vist i Figur 16.  

 

Figur 16: Sprekkerose og stereoplott med sprekkeregisteringer, påhugg Hommelvik.  

 

 Vann 
Det ble ikke observert rennende vann i påhuggsområdet, kun drypp og fukt fra tynt 
dekke av jordmasser ovenfor eksponert bergoverflate. 
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 Skred 
I området nord for planlagt påhugg er det observert brattskrenter med potensielt helt 
eller delvis avløste blokker. Det er ikke observert skredmasser eller spor etter tidligere 
skredaktivitet ved det planlagte påhugget.  

 

 Traseen for øvrig 

 Løsmasser  
Som tidligere beskrevet er det er ikke utført ingeniørgeologisk kartlegging langs hele 
linja. Bakgrunnen for dette er at kartlegging og erfaringer fra eksisterende tunneler og 
bergrom er vurdert å være bedre grunnlagsmateriale enn hva som framkommer av 
kartlegging i dagen mer enn hundre meter over planlagt ny tunneltrasé. Det er ikke 
knyttet usikkerhet til nødvendig overdekning langs tunneltraseen. 

 Berggrunn og strukturgeologi  
Langs traseen for øvrig er det observert lavmetamorfe sedimentære bergarter som 
varierer fra konglomerater, kalkholdige sandsteiner og gråvakker til leirskifer og fyllitt. 
Disse opptrer i til dels hyppig veksling, og bergartene er gjennomsatt av skifrighet og 
oppsprekking i flere retninger. Bergmassen er tydelig lagdelt, og enkelte steder med 
kalkrike lag med tydelig brusing i kontakt med HCl. I naturlige og sprengte skjæringer er 
det observert enkelte krystaller av pyritt, mens det inne i eksisterende bergrom er 
observert enkelte soner med noe høyere tetthet av pyritt.  

I bergskrenter og bergskjæringer er bergmassen lite til sterkt oppsprukket. Høy 
sprekketetthet er begrenset til soner på ca. 1 meters bredde. I eksisterende bergrom er 
bergmassen lite til meget sterkt oppsprukket, og den største sprekketettheten observert i 
forbindelse med soner er på 1-2 meters bredde. Bergmassen er stedvis sterkt foldet, og 
sprekkeorienteringene varierer mye over korte avstander. Der det er observert lag av 
fyllitt på sprekkeplan som følger lagdelingen er overflaten glatt, med observerte JRC-
verdier på 2-3.  

Oppsprekkingen domineres av sprekkesett S1 og S2 som er gjennomsettende og 
utholdende. Lagdelingen er mest fremtredende i områder med høyere sprekketetthet.   

S1 er orientert øst-vest, med fall mellom 70° mot sør og 70° mot nord. S2 er orientert 
nordvest-sørøst, og fallet varierer mellom 75° mot øst og 75 ° mot vest. Lagdelingen har 
orientering nordøst-sørvest, med fall på 40-60° mot nordvest. I tillegg er det observert 
et sprekkesett, S3, med orientering parallelt med S1, med fall på mellom 25 og 60° mot 
sør.  

Sprekkerose og stereopott er vist i Figur 18. 
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Figur 17: Sprekkerose og stereoplott med sprekkeregistreringer, Muruvik.  

 

 Vann 
Ved befaring langs fv.950 er det observert rennende vann i form av bekker som renner 
fra Gjevingåsen og nordvestover mot Trondheimsfjorden.  
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 Påhuggsområde Hell 

 Løsmasser  
Antatt plassering av påhugg er ved profilr 21035 (hovedsenterlinje) / 22220 (senterlinje 
nytt løp). Øst for planlagt påhugg ble det observert løsmasser i form av gamle 
skredmasser og/eller forvitringsmasser i forlengelse av et søkk i terrenget. Massene 
varierer i størrelse fra sandfraksjon til steiner med størrelse 30x30x30 cm3. Vest for 
planlagt påhugg er det etablert en skjæring langs Muruvikbanen, og langs toppen av 
denne ble det observert et tynt løsmassedekke på inntil 0,5 meter. Påhugget er planlagt 
etablert i østre ende av denne skjæringen. Terrenget ovenfor planlagt påhugg er bratt, 
med synlige bergblotninger i form av bratte skrenter. Over disse er løsmassedekket tynt. 
Terrenget er bevokst med blandingsskog. 

 Berggrunn og strukturgeologi 
Ved påhugget på Hell er det observert gråvakke og metasiltstein med innslag av 
konglomerat og leirskifer. Bergmassen er tydelig lagdelt, og enkelte steder med kalkrike 
lag med tydelig brusing i kontakt med HCl. Bergartene er ved enkel feltestimering 
vurdert å være sterke til meget sterke. I området rundt planlagt påhugg ble det 
observert noen soner med moderat forvitring i overflaten. I eksisterende skjæring langs 
Muruvikbanen ble det ikke observert forvitret bergmasse, kun noe misfarging av 
eksponerte sprekkeflater. Det er observert enkelte krystaller av pyritt i området. 

I umiddelbar nærhet til planlagt påhugg på Hell er bergmassen lite oppsprukket, men i 
området rundt varierer oppsprekkingsgraden fra meget sterkt oppsprukket til lite 
oppsprukket. 

Oppsprekkingen domineres av lagdelingen og sprekkesett S2 som er gjennomsettende 
og utholdende.  

Lagdelingen har orientering nordøst-sørvest, med fall på 30-40 ° mot nordvest. S1 er 
orientert øst-vest, med fall mellom 70° mot sør og 70° mot nord. S2 er orientert nord-
sør, og fallet varierer mellom 80 mot øst og 80 ° mot vest. I tillegg er det observert et 
sprekkesett, S4, med orientering parallelt lagdelingen, med fall ca. 80 ° mot sørøst.  

Sprekkerose og stereopott er vist i Figur 18. 
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Figur 18: Sprekkerose og stereoplott med sprekkeregistreringer, påhugg Hell.  

 

 Vann 
I området rundt planlagt påhugg på Hell ble det observert vann i form av drypp fra 
fuktige jordmasser i overliggende terreng. Hovedsikkerhetsvakt (sikkerhetsmann) fra 
Bane NOR fortalte under befaring at det forekommer utfordringer knyttet til iskjøving 
langs eksisterende skjæring langs Muruvikbanen. 

 Skred 
I området ovenfor planlagt påhugg ble det observert bratte skrenter med enkelte 
potensielt helt eller delvis sprekkeavløste blokker. Ut over nevnte skredmasser og/eller 
forvitringsmasser i søkk i terrenget, er det ikke observert blokker eller andre 
skredmasser på eller ved Muruvikbanen, eller spor i terrenget etter tidligere 
skredaktiviterer. Hovedsikkerhetsvakt fra Bane NOR fortalte under befaring at de etter 
lokale tiltak i form av bolting i eksisterende skjæring ikke har hatt utfordringer knyttet til 
nedfall av steiner, blokker eller løsmasser på banen. 
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5 KVALITETSANALYSER AV STEINMATERIALER 
Det er i forbindelse med utarbeidelse av foreliggende rapport ikke utført testing av 
bergartsparametere med tanke på gjenbruk av tunnelmassene.   

Med bakgrunn i NGUs berggrunnskart gjengitt i Figur 12 er det angitt at det i hovedsak 
finnes konglomerat, gråvakke og leirskifer i området.  

Ifølge NGUs grus- og pukkdatabase finnes det flere forekomster i området, se Figur 19.  

 

Figur 19: Grus- og pukkforekomster i området [18].  

En kort oppsummering av tilgjengelig informasjon om de ulike pukkforekomstene er gitt i 
Tabell 6 nedenfor. Sand- og grusforekomstene (angitt med oransje farge i kartet) er ikke 
beskrevet nærmere.  

Tabell 6: Nærliggende pukkforekomster [18].  

Nr.*  Sted/forekomst Dominerende 
bergart Kommentar 

1 Muruvik Gråvakke Brudd av lokal betydning, aktivt/tidligere aktivt 
massetak 

2 Lauvåsen Konglomerat Brudd av lokal betydning, aktivt/tidligere aktivt 
massetak 

3 Fossberga Rhyolitt Regional betydning, aktivt/tidligere aktivt 
massetak.  

4 Furuberget Rhyolitt Liten lokal betydning, mulig framtidig 
uttaksområde 

*Refererer til nummerering i kart i Figur 19.  

I NGUs pukkdatabase finnes det informasjon om utførte analyser fra de ulike 
pukkforekomstene. Her er det opplyst at det er utført testing på en feltprøve fra 
forekomsten i Muruvik. Resultatene her viste en LA-verdi på 11,1 og en kulemølleverdi 
på 16,9.  
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Fra forekomsten i Lauvåsen er det utført testing på til sammen 7 feltprøver, en fra 
gråvakke og de resterende fra konglomerat. Resultatene her viste LA-verdi på 16,5 og 
23,0 (henholdsvis labknust og produksjonsknust materiale), kulemølleverdi på 17,6 og 
Micro-Deval på 34,0.  

Prøveresultater fra forekomstene i Fossberga og Furuberget som består av rhyolitt, antas 
ikke å være relevante for driving av ny vegtunnel.  

Det vises til kapittel 15 for en nærmere vurdering knyttet til muligheter og aktuelle 
bruksområder for tunnelmassene.  
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6 SPESIELLE LOKALE FORHOLD 

 Tungmetaller og sulfider  
NGU har utført geokjemiske analyser av prøver tatt i løsmasser langs traseen fra 
Ranheim til Åsen. Én av prøvelokalitetene er lokalisert oppe på Gjevingåsen, øst for 
eksisterende tunnel [19]. De analyserte prøvene fra Gjevingåsen viser normale verdier 
for nikkel, men enkelte verdier for arsen og krom er svakt forhøyet. NGU beskriver at det 
blant annet er observert pyritt i prøver av grønnstein, gråvakke og rhyolitt fra området. 
Basert på utført slipanalyse med et skjønnsmessig anslag er det registrert inntil 5% sulfid 
[19].  

Sulfidmineraler er en gruppe mineraler bestående av metall-svovelforbindelser [20], og 
ulike sulfidmineraler har ulike egenskaper. Det er observert noe pyritt i felt (se kapittel 
4) og i borkjerner fra Helltunnelen (se kapittel 2.2.2). Dette er i hovedsak små mengder. 
Forekomst av sulfider er normalt i bergartene på strekningen omtalt i denne rapporten. 
Sulfidmineralet observert under befaringer og i kjerneborhull er pyritt, som har kjemisk 
formel FeS2. Pyritt er stabilt, og bidrar normalt sett i liten grad til sur avrenning. Videre 
er det gjort en rekke observasjoner av kalkholdig berg. Kalk er basisk, og vil virke 
nøytraliserende på eventuell sur avrenning som følge av sulfider.  

Sannsynlighet for sur avrenning eller utlekking av metaller fra utsprengt stein vurderes 
som liten. Likevel skal det i detaljeringsfasen, før byggestart, tas bergartsprøver for 
analyse med tanke på kartlegging av risiko for dette. 

I forbindelse med et annet prosjekt er det tatt prøver av masser brukt til utfylling i 
Muruvik. I disse massene er det funnet forhøyede verdier av arsen. Ifølge Bane NOR er 
disse massene tunnelstein som stammer fra drivingen av Fina-tunnelen og Fina-anlegget 
på slutten av 1950-tallet. Med bakgrunn i dette må det påregnes at det kan påtreffes 
bergmasse med noe forhøyede verdier av ulike tungmetaller. Forhøyet innhold av 
tungmetaller som arsen, nikkel og krom samt opptreden av pyritt skyldes bergmassens 
naturlige sammensetning. De nevnte tungmetallene finnes overalt i jordskorpen i små 
mengder, og bakgrunnsverdien for disse tungmetallene ligger generelt høyt i Trøndelag. 
Behov for eventuelle tiltak avklares i senere fase. 

 Gjenstående sprengstoff  
I forbindelse med utbedring av elektroinstallasjoner i eksisterende tunnel i 2005, ble 
Forsvaret engasjert av Statens vegvesen for å gjennomføre søk med hund etter 
gjenstående sprengstoff i Helltunnelen. Søkearbeidet ble fokusert rundt overgangen 
mellom vegg og såle da man erfaringsmessig vet at luktbilder fra sprengstoff følger 
drenering og vann.  
 
I Helltunnelen ble det gjennomført til sammen 12 punktsøk. Disse var lokalisert i nisjer i 
tunnelen. Det ble markert for dynamittlukt i enkelte sprekker i såle/asfalt. 
Undersøkelsesrapporten påpeker at dette er svake deteksjoner. Rapporten utdyper ikke 
nærmere hva dette betyr, men trolig er dette usikre registreringer [21]. Funn er markert 
i den første nisjen på høyre side fra nordenden av tunnelen, det vil si ca. profil 20675 i 
eksisterende tunnel. I denne nisjen ble det markert funn på to plasser, hvor begge er 
ved/i inspeksjonsluker for kabler under sålen, se Figur 20. Det antas at det er forsagere 
med udetonert sprengstoff i dette området, og at asfalten ligger som et lokk over og at 
deteksjon er gjort basert på lukt som kommer opp og ut gjennom inspeksjonsluker. 
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Figur 20. Område hvor sprengstoff er detektert av hund [21].  
 
Det må derfor forventes at det forekommer udetonert sprengstoff i dette området, og at 
dette vil medføre risiko knyttet til videre arbeid. Dersom det er aktuelt med supplerende 
bergsiking eller strossing i området må entreprenøren utføre tiltak for å uskadeliggjøre 
sprengstoffet, eksempelvis ved utspyling. Alle arbeider i dette området krever at 
involverte parter er informert om funnet, og at det utarbeides tiltaksplan for hvordan 
arbeidene skal utføres.  

Det må påregnes at det kan forekomme gjenstående sprengstoff også i andre områder i 
eksisterende tunnel og forskjæring utover områdene hvor dette er detektert gjennom søk 
i nisjer. Bergsprengningen i prosjektert tunnel vil også kunne gi forsagere. Bruk av 
elektroniske tennere vil bidra til at potensielle forsagere kan detekteres, men det kan 
forkomme tross en tilsynelatende vellykket detonasjon. Bergsprenger må bestemme 
aktuelle tiltak.  
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7 ERFARINGER FRA EKSISTERENDE TUNNELER  

 Eksisterende vegtunnel 
Eksisterende tunnelløp har en lengde i fjell på ca. 3877 meter og ble åpnet i 1995. 
Tunnelprofilet er T9,5 gjennom hele tunnelen med breddeutvidelser for til sammen 13 
havarinisjer og to snunisjer. Havarinisjene er etablert vekselvis på begge sider av 
tunnelen med avstand på ca. 250 meter. I forbindelse med driving ble det også etablert 
et ca. 300 meter langt tverrslag ut i dagen til fv. 950, som fungerer som rømningstunnel. 
I tillegg er det drevet to grentunneler for ventilasjon fra tverrslaget til hovedtunnelen 
med en samlet lengde på ca. 75 m. Det er også drevet et større rom for plassering av 
trafostasjon samt 3 store utvidelser i tunnelens tak og venstre side for montering av 
støvrenseanlegg [7] [22] [23].   

Profilnummereringen i eksisterende vegtunnel er endret slik at nummereringen det 
henvises til i sluttrapporten [7] ikke lenger stemmer. I det videre er det valgt å benytte 
ny, korrigert nummerering, men også gammel profilnummerering oppgis for å lette 
gjenkjennbarheten mot beskrivelsene i sluttrapporten. Det gjøres likevel oppmerksom på 
at det kan være på forskyvning på ±10 meter mellom ny og gammel profilnummerering.  

Under driving av jernbanetunnelen i 2009-2011 ble det i tillegg etablert en felles 
rømningstunnel mellom jernbanetunnelen og vegtunnelen ved ca. profil 20595 i 
eksisterende vegtunnel.  

Det foreligger ikke kartleggingsskjema fra bygging av eksisterende vegtunnel, men i 
sluttrapporten er det i tabellform gitt en gjennomgående beskrivelse av påtruffet geologi 
og utført sikring. Sluttrapporten inneholder ikke beskrivelser knyttet til 
bergmasseklassifiseringssystem, fore eksempel ved bruk av Q-metoden.  

 Geologi 
Generelt er bergmassen langs tunneltraseen beskrevet å være dominert av fyllitt, 
leirskifer, gråvakkesandstein og konglomerat. Dominerende bergart er kalkholdig 
sandstein og leirskifer i intens veksling, med lagtykkelser fra 1-25 cm. I enkelte partier 
framstår sandsteinslagene som dominerende, mens det i andre områder er leirskiferen 
som dominerer. Variasjonsbredden er angitt å ligge mellom 30-70% [7].  

Tunnelen ble drevet fra Hell og fra Hommelvik, med gjennomslag ved profil 18702 i 
eksisterende tunnel (tilsvarende ca. profil 19550 i nytt løp). Fra Hommelviksiden 
beskrives bergmassen å være dominert av foldet gråvakke-sandstein i veksling med 
konglomerat og leirskifer. Første del av strekningen fra påhugg Hommelvik er angitt å 
inneholde mye gråvakke og konglomerat. Andelen leirskifer er økende innover i tunnelen, 
men på strekningen fra påhugg til gjennomslag sett under ett, er gråvakke i overvekt. 
Det forekommer også etter hvert innover i tunnelen innslag av tynne fyllittlag, i tillegg til 
at hele strekningen inneholder kalkspatfylte sprekker og linser. Bergmassen er beskrevet 
å vise varierende grad av foldning, men i hovedsak er den sterkt foldet. Bergartens 
strøkretning varierer mellom 0-40°, og de dominerende sprekkeorienteringene er øst-
vest, nord-sør og nord, med steile fall [7].  

Fra Hellsiden beskrives bergmassen i hovedsak å bestå av en veksling mellom gråvakke, 
leirskifer og fyllitt. Det forekommer enkelte partier med konglomerat, men fortrinnsvis i 
veksling med gråvakke. På hele strekningen er sprekkesystemene steile og med 
orientering øst-vest. I tillegg finnes sprekkesystemer med orientering nord, nordøst og 
nordvest. Videre er det beskrevet at i partier hvor sandsteinslagene dominerer, 
forekommer mer oppsprekking parallelt den opprinnelige lagdelingen enn ellers [7].  
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 Svakhetssoner 
Sluttrapporten fra driving av eksisterende vegtunnel [7] beskriver flere svakhetssoner. I 
rapporten er det skilt mellom "mindre svakhetssoner" og "markerte svakhetssoner". 
Sluttrapporten inneholder ikke informasjon om svakhetssonenes strøk og fall, men som 
beskrevet i kapittel 7.1.1 er det angitt at dominerende sprekkeorientering i området er 
øst-vest, nord-sør og nord, med steilt fall. 

Tabell 7. Registrerte "mindre" og "markerte" svakhetssoner fra sluttrapporten til eksisterende vegtunnel [7].  

Opprinnelige 
profilnummer*  

Ca. korrigerte 
profilnummer Lengde  Type sone  

Fra  Til  Fra Til 
17505 17515 22660 22670 Ca. 10 m Mindre 

17535 17540 22690 22695 Ca. 5 m Mindre 

17690 17700 22825 22835 Ca. 10 m Mindre 

17850 17880 18770 18800 Ca. 30 m Mindre 

18340 18360 19260 19280 Ca. 20 m Mindre 

18440 18470 19360 19390 Ca. 30 m Mindre 

18500 18510 19420 19430 Ca. 10 m Mindre 

18570 18580 19490 19500 Ca. 10 m Mindre 

19150 19175 20070 20095 Ca. 25 m Markert 

19235 19245 20155 20165 Ca. 10 m Markert 

19315 19320 20235 20240 Ca. 5 m Markert 

19485 19575 20405 20495 Ca. 90 m Svært markert 

19575 19605 20495 20525 Ca. 30 m Markert 

19610 19630 20530 20550 Ca. 20 m Markert 

19660 19680 20580 20600 Ca. 20 m Markert 

19680 19730 20600 20650 Ca. 50 m Markert 

19870 19890 20790 20810 Ca. 20 m Markert 

19990 20175 20910 21095 Ca. 185 m Markert 

20400 20475 21320 21395 Ca. 75 m Markert 

20500 20520 21420 21440 Ca. 20 m Markert 

20595 20600 21515 21520 Ca. 5 m Markert 

20635 20645 21555 21565 Ca. 10 m Markert 

20650 20660 21570 21580 Ca. 10 m Markert 

20820 20870 21740 21790 Ca. 50 m Markert 

20950 20987 21870 21907 Ca. 37 m Markert 

21020 21050 21940 21970 Ca. 30 m Markert 

21090 21120 22010 22040 Ca. 30 m Markert 

21270 21290 22190 22210 Ca. 20 m Markert 

21020 21050 21940 21970 Ca. 30 m Markert 

21090 21120 22010 22040 Ca. 30 m Markert 

*Opprinnelige profilnummer fra sluttrapport for Helltunnelen [7].  
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Påtrufne soner er listet i Tabell 7 ovenfor. Sonene er angitt med både opprinnelig og 
korrigert profilnummer. Sonene er også tegnet inn i eksisterende løp på 
ingeniørgeologisk kart (se vedlegg 2) og er lagt til grunn for vurderinger knyttet til 
svakhetssoner som forventes påtruffet ved driving av nytt tunnelløp.  

Som det framgår av Tabell 7 ble det mellom profil 19485 og 19575 i eksisterende tunnel 
(tilsvarende ca. 20405 til 20495 i nytt løp) påtruffet en svært markert svakhetssone. 
Dette er i sluttrapporten beskrevet som den største svakhetssonen, hvor en langsgående 
knusningssone ga store problemer og medførte to utrasinger. Det første raset gikk i ca. 
profil 19575 i eksisterende tunnel (tilsvarende ca. 20495 i nytt løp), og utviklet seg 
gradvis til det nådde ca. 12-15 meter over hengen. Denne utrasingen ble støpt igjen.  

Det andre raset gikk ved ca. profil 19530 i eksisterende tunnel (tilsvarende ca. 20450 i 
nytt løp). Dette raset skjedde brått og uventet, og en betongbilsjåfør omkom da venstre 
side i tunnelen raste ut i en lengde på ca. 20 meter. Område var sikret med forbolting, 
systematisk bolting og minimum 20 cm fiberarmert sprøytebetong, og det ble ikke 
observert lekkasjer under driving og sikring. Årsaken til raset er vurdert å være 
oppbygging av unormalt høyt vanntrykk på baksiden av utført bergsikring [7]. 

 

 Bergsikring 
Det er utført rensk i hele tunnelen før bergsikring er montert. Utført bergsikring omfatter 
i hovedsak bergbolter, forbolter, sprøytebetong og full utstøping. 

Boltesikring er i hovedsak utført ved bruk av polyesterforankrede kamstålbolter med 
lengde 2-4 meter. Avhengig av bergmasseforholdene ble det benyttet sfæriske skiver og 
trekantskiver. Sluttrapporten angir at det totalt er satt ca. 10 500 stk. bolter, noe som 
tilsvarer 2,7 bolt/meter. Dette omfatter både arbeidssikring og permanentsikring, og 
inkluderer alle typer bolter. Det er i tillegg angitt at det er benyttet ca. 200 meter 
bergbånd [7].  

Det er benyttet stålfiberarmert sprøytebetong i hele tunnelen, hvor omfang og tykkelse 
varierer basert på bergmasseforholdene. Tunnelprofilet er i hovedsak sprøytet til 3-4 
meter over sålen, men i områder med dårligere bergmassekvalitet er det benyttet 
sprøytebetong i hele profilet. Sluttrapporten angir et gjennomsnittlig 
sprøytebetongforbruk på hele tunnellengden på ca. 1,2 m3/lm. Sprøytebetong er også 
benyttet i forbindelse med brannisolering av PE-skum for vann- og frostsikring.  

Eksisterende vegtunnel er utstøpt i hele profilet over sålen mellom profil 19485 og 19567 
i eksisterende tunnel (tilsvarende ca. 20405 til 20487 i nytt løp), det vil si over en lengde 
på 82 meter. På deler av denne strekningen er veggen i det utstøpte betonghvelvet 
forsterket med skråstilte betongribber. Betongribbene er montert på høyre side mellom 
profil 19550 og 19567 i eksisterende tunnel (tilsvarende ca. 20470 til 20487 i nytt løp) 
og på venstre side mellom profil 19490 og 19530 i eksisterende tunnel (tilsvarende ca. 
20410 til 20450 i nytt løp), det vil si totalt 57 meter. Det antas at høyre og venstre side 
av tunnelen henviser til side sett mot økende profilnummer.  

I påhugg på Hommelviksiden er det benyttet 6 meter lange innstøpte bolter (Ø32). På 
Hellsiden er påhugget sikret med 4 meter lange polyesterforankrede fjellbolter. Forbolter 
er i tillegg benyttet i en sone innenfor påhugget i Hommelvik samt i knusningssonen 
mellom profil 19485 og 19575 i eksisterende tunnel (tilsvarende ca. 20405 til 20495 i 
nytt løp).  
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 Vann- og frostsikring 
Vann- og frostsikring i eksisterende vegtunnel omfatter i hovedsak 4 meter høye 
betongelementer langs veggene og PE-skum i øvre del av vegg og i hengen. Unntaket er 
havarilommer og snunisjer hvor det er benyttet PE-skum i hele profilet. Her er PE-skum 
montert "på knøl". PE-skum er oppgitt å være brannsikret med 7 cm nettarmert 
sprøytebetong. I tillegg finnes en ca. 90 meter lang prøvestrekning hvor det er montert 
Ørstahvelv [7].  

I hengen er det montert PE-skum i ca. 70 % av tunnellengden. Dette er montert i 
normalprofilet. De resterende områdene i hengen er tørre partier uten vannavskjerming 
eller partier der det kun finnes lokale lekkasjer som er avskjermet lokalt ved PE-skum 
montert "på knøl" [23].  

 

 Tiltak nær eksisterende tunneler og anlegg 
Ifølge sluttrapporten fra driving av eksisterende vegtunnel [7] ligger tunnelen ca. 100 
meter fra Fina-anlegget. Det er oppgitt at anlegget består av ca. 25 meter høye 
ståltanker som er kontaktstøpt til fjell. I tillegg passerer eksisterende vegtunnel ca. 7 
meter over Fina-tunnelen.  

Ved driving av eksisterende vegtunnel var det angitt rystelseskrav som ikke måtte 
overskrides ved passering av Fina-tunnelen og Fina-anlegget. For Fina-tunnelen var dette 
kravet satt til 150 mm/s og for Fina-anlegget 25 mm/s. Etter forhandlinger med Fina 
som den gang var eier av disse anleggene ble kravene skjerpet ytterligere, og det ble 
satt interne arbeidsverdier på 10 mm/s for Fina-anlegget og 75 mm/s for Fina-tunnelen.  

Målinger utført under driving overskred aldri de opprinnelige kravene, men 3 salver ved 
kryssing av Fina-tunnelen overskred de nye arbeidsverdiene som ble satt. Høyeste målte 
verdi her var 91 mm/s, mot intern arbeidsverdi på 75 mm/s. Det ble for øvrig ikke 
observert skader hverken i Fina-anlegget eller i Fina-tunnelen som følge av 
sprengningsarbeidene.  

For å hindre at eventuelle lekkasjer i Fina-anlegget skulle spre seg til tunnelen, satte 
Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern (DBE) krav om at grunnvannsstanden i fjellet 
måtte opprettholdes med et nivå som er høyere enn tunneltaket. Ved driving ble det 
derfor utarbeidet et fast opplegg for sonderboring med vanntapsmåling og eventuelt 
injeksjon mellom profil 19480 og 19830 i eksisterende tunnel (tilsvarende ca. profil 
20400 og 20750 i ny tunnel). Ved driving ble det totalt for sonderboring og injeksjon 
boret 1051 meter. Injeksjon ble utført på strekningen mellom profil 19707 og 19740 
(tilsvarende ca. profil 20627 og 20660 i ny tunnel), det vil si over en strekning på 33 
meter. Totalt ble det benyttet 6,2 tonn injeksjonsmasse. Sluttrapporten fra driving av 
eksisterende vegtunnel beskriver at bergmassen på strekningen der det ble utført 
injeksjon ikke ble helt tett, men at de store lekkasjene ble redusert til enkelte drypp- og 
fuktlekkasjer. Videre er det beskrevet at de observerte lekkasjene på strekningen holdt 
seg stabile under hele tunneldriften, noe som tyder på at grunnvannsnivået ligger høyere 
enn tunneltaket slik at kravet fra DBE ble innfridd [7].  
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 Forskjæringer og påhugg 
Påhugg i Hommelvik har liten fjelloverdekning. Utført sikring er beskrevet å bestå av 
omfattende forboling ved bruk av 6 meter lange gyste kamstålbolter (Ø32), bergbånd 
mellom boltene samt fiberarmert sprøytebetong. Det er i tillegg beskrevet at forbolting 
ble utført i to rekker.  

Påhugget på Hell ble etablert skrått mot fjellsiden, noe som medførte en omfattende 
forskjæring og påhuggsflate. Bergmassen her er beskrevet som til dels sleppete og 
oppsprukket, og utført sikring består av to raster med 4 meter lange polyesterforankrede 
fjellbolter, bergbånd mellom boltene samt stålfiberarmert sprøytebetong [7].  

 

 Utført inspeksjon i eksisterende vegtunnel 
I forbindelse med drift og vedlikehold av tunneler er det gjennomført inspeksjon bak 
hvelv i eksisterende tunnelløp ved flere anledninger; i 2007/2008 [24] og i 2015 [23] 
[25].  

Med bakgrunn i at rommet bak veggelementene ofte var svært lite, var det ikke mulig å 
utføre inspeksjon på mer enn ca. 20% av tunnelens lengde i 2007. Som følge av dette 
ble det i 2008 satt inn til sammen 48 nye inspeksjonsluker for å gi bedre tilgang til større 
områder for inspeksjon. I 2008 ble det dermed mulig å komme til flere steder, slik at det 
nå er utført inspeksjon av ca. 75% av tunnelens lengde. Inspeksjonene er i hovedsak 
utført fra såle langs veggene på hver side, men der det var mulig ble det også utført 
visuell inspeksjon av hengen fra stige.  

Ved inspeksjon i 2007/2008 ble det ikke observert tegn til nedfall av berg eller 
sprøytebetong fra bergoverflaten som har direkte påvirkning for tunnelens stabilitet. Det 
ble heller ikke observert tegn til pågående sprekkedannelse i sprøytebetongen på de 
strekningene som ble inspisert.  

Det ble også utført inspeksjon i desember 2015. Inspeksjonen ble utført av Sweco og 
Multiconsult som inspiserte om lag halve tunnellengden hver, og rapportering er gjort 
separat. Det er også ved denne inspeksjonen kommentert at inspeksjon bak hvelv ikke 
er mulig i hele tunnelens lengde på grunn av at det er for trangt. Totalt ble ca. 75% av 
tunnelen inspisert, dette omfatter bak hvelv samt fra lift i trafikkrommet.  

Multiconsult har i forbindelse med utført tunnelinspeksjon rapportert om til sammen 33 
observasjoner, hvorav 5 er vurdert å kreve tiltak i løpet av et år i form av rensk eller 
bolting. I tillegg er det gjort 6 observasjoner hvor det anbefales ny oppfølging og 
vurdering i forbindelse med neste hovedinspeksjon. Øvrige observasjoner er knyttet til 
forhold som er vurdert å ikke kreve tiltak eller spesiell oppfølging. Videre har Multiconsult 
vurdert tilstanden på synlig installert bergsikring bak hvelv som god. Det er også 
kommentert at observerte bergsikringsbolter framsto som ukorroderte eller hadde 
rustgrad A. Det er i tillegg kommentert at det i tunnelrommet er observert noe løs 
sprøytebetong, dette er i hovedsak i tilknytning til dilatasjonssprekker og ved 
endeavslutninger av vann- og frostsikring [25].  

Sweco har i sin rapportering fra utført tunnelinspeksjon ikke avdekket forhold som er 
vurdert som akutte med tanke på utførelse av tiltak, det er heller ikke avdekket forhold 
som er truende for tunnelprofilets totalstabilitet. I hovedsak er tilstanden på den 
permanente bergsikringen vurdert som tilfredsstillende. Det er kun beskrevet noen 
mindre forhold knyttet til nedfall av sprøytebetong og utvikling av sprekker og riss i 
sprøytebetong bak hvelv samt sprekker, riss og deformasjon i sprøytebetong i 
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trafikkrommet som er vurdert til å kreve oppfølging innen et år. Sweco har beskrevet 
bergmassen som skifrig, og at stedvis tett oppsprekking langs skifrigheten gjør 
bergmassen småfallen, mens den i andre områder virker å være mer kompetent [23].  

 

 Eksisterende jernbanetunnel 

 Geologi, bergmasseforhold og bergsikring 
Ved driving av jernbanetunnelen ble det utført systematisk ingeniørgeologisk kartlegging 
av hver salve, med beskrivelser knyttet til Q-metoden [26]. Kartleggingen viser at det i 
hovedsak ble påtruffet bergmasse vurdert som gråvakke, leirskifer og noe konglomerat. 
En prosentvis fordeling av bergmasseklasser kartlagt i jernbanetunnelen er vist i  
Tabell 8. Vurdering av bergmasseklasser er gjort i henhold til SVVs håndbok N500 [9].  

Tabell 8. Prosentvis fordeling av bergmasseklasser kartlagt i eksisterende jernbanetunnel.  
Bergmasseklasse %-vis del av tunnelen 

A/B 13 % 
C 48 % 
D 27 % 
E 11 % 
F 1% 
G 0%  

 

Jernbanetunnelen er i hovedsak sikret med systematisk bruk av bolting og sprøytebetong 
i henhold til kartlagt bergklasse.  

 

 Svakhetssoner 
Ved driving av jernbanetunnelen ble det påtruffet flere svakhetssoner. Disse 
svakhetssonene er listet i Tabell 9. Dette er partier hvor det var behov for bergsikring 
utover systematisk bolting og sprøytebetong. I tabellen er sonene angitt med opprinnelig 
profilnummer fra driving av jernbanetunnelen. Sonene er også tegnet inn på 
ingeniørgeologisk kart (se vedlegg 2) og er lagt til grunn for vurderinger knyttet til 
svakhetssoner som forventes påtruffet ved driving av nytt tunnelløp.  

I enkelte av de påtrufne sonene forelå det mistanke om svellende materiale, og testing 
av svelleegenskaper viste tidvis middels til meget aktivt materiale, men med lave/små 
svelletrykk.  
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Tabell 9. Registrerte soner med tilhørende bergsikring fra driving av jernbanetunnelen.  

Opprinnelige 
profilnummer  Lengde Utført sikring 
Fra  Til  
26260 26275 Ca. 15 m Bergbånd over store deler av tunneltverrsnittet.  

26985 27005 Ca. 20 m To sprøytebetongbuer samt bergbånd over ca. halve tunneltverrsnittet 
ved kryssing av knusningssone med leire.  

27610 27695 Ca. 85 m Sprøytebetongbuer i avstand 1-3 m samt forbolting. Ca. 60 m med 
injeksjon.  

27965 28005 Ca. 40 m  To sprøytebetongbuer. Forbolting og bergbånd over store deler av 
tunneltverrsnittet.  

28040 28055 Ca. 15 m Forbolting og bergbånd over ca. halve tunneltverrsnittet.  

28450 
28795 
28815 
 

28775 
28800 
28820 

Totalt  
ca. 335 m 

Mer eller mindre kontinuerlig dårlig berg over hele denne strekningen. 
Fra forbolting med spredte sprøytebetongbuer til kontinuerlige 
sprøytebetongbuer i avstand 1-2 m kombinert med forbolting og 
bergbånd. 23 m med full utstøpning (fra 28698 til 28721).  

28920 28945 Ca. 45 m Bergbånd over store deler av tunneltverrsnittet, samt noe forbolting.  

28990 29025 Ca. 35 m Bergbånd og noe forbolting over store deler av tunneltverrsnittet.  

29295 29310 Ca. 15 m Bergbånd over hele tunneltverrsnittet.  

29810 29820 Ca. 10 m Bergbånd i ca. halve hengen.  

30275 30320 Ca. 45 m Bergbånd og noe forbolting langs deler av tunneltverrsnittet ved 
passering av langsgående knusningssone med leire.  

 

 Injeksjon 
I forbindelse med bygging av jernbanetunnelen ble det lagt opp til to typer forinjeksjon; 
kontinuerlig forinjeksjon i sårbare områder og behovsprøvd forinjeksjon i de resterende 
områdene [6].  

Kontinuerlig forinjeksjon ble utført i det som ble definert som sårbare områder. Dette var 
i hovedsak knyttet til områder med store løsmassemektigheter hvor det forelå potensiale 
for setninger og skade på infrastruktur og bebyggelse, samt der en eventuell 
grunnvannssenkning kunne medføre redusert sikring av tekniske installasjoner og fare 
for spredning av eventuelle forurensninger. Kontinuerlig forinjeksjon ble utført på 
strekningen 26095 til 26935. I området med kontinuerlig forinjeksjon forelå det et 
tettekrav på 5 l/min/100 m tunnel.  

I øvrige deler av jernbanetunnelen ble det satt et tettekrav på 15 l/min/100 m tunnel. 
Behovsprøvd injeksjon ble utført mellom 27640 og 27690, samt mellom 27855 og 
27895.  
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 Andre tunneler og bergrom 
Fina-tunnelen eies i dag av Forsvarsbygg, mens Fina-anlegget eies av Bane NOR. All 
informasjon om anleggene er i utgangspunktet gradert informasjon. Det foreligger likevel 
noe informasjon som ikke er unntatt offentligheten, og som er lagt til grunn her.  

Fina-anlegget består, som beskrevet kort i kapittel 1.3, i hovedsak av tanker for 
drivstofflagring som er innstøpt i betong som fyller hele rommet inn til berg. I tillegg 
finnes det en hall med frittstående ståltanker, samt en hall som inneholder tørrlager [8]. 

A.R. Reinertsen gjennomførte i 1991 en tilstandsregistrering av anlegget. Rapport fra 
tilstandsregistreringen beskriver at tankanlegget er sprengt ut ved bruk av konvensjonell 
bore- og sprengningsteknikk. Videre er det angitt at det er benyttet liggere ved 
sprengning av hver salve i hallene, og at dette, i kombinasjon med tett boring og 
forsiktig sprengning har gitt en relativt jevn og lite oppsprukket kontur. Det er derfor 
vurdert at bygging av anlegget har medført relativt lite påkjenning på sideberget med 
tilhørende overfjell.  

Rapporten beskriver videre at Fina-anlegget ligger i en lite homogen, kalkholdig 
sandstein, med et rikt innhold av leirskifer. Flere slepper, stikk og knusningssoner er 
registrert i området, men det er ikke mulig å observere slike soner inne i anlegget, da 
det meste av bergoverflatene er dekket med sprøytebetong [8].  

I 1987 ble det også utarbeidet en rapport knyttet til Fina-anlegget. Her er det beskrevet 
at bergmassen består av leirskifer med lag av konglomerat. Videre er det beskrevet at en 
forkastningssone krysser gjennom anlegget [27].   

Rapporten beskriver også at bergsikringen i anlegget omfatter systematisk gyste 
kamstålbolter uten korrosjonssikring og sprøytebetong. Ved tilstandsvurderingen ble det 
ved enkelte bolter observert tydelige tegn på rustangrep. Det er også antatt at det kan 
forekomme dårlig innfesting av bolter, og at boltene som følge av dette kan være sterkt 
angrepet av rust der inngysingen ikke omslutter hele boltens lengde. Sprøytebetongen er 
beskrevet som god, med unntak av et parti hvor det ar løsnet et flak på ca. 1-2 m2. Her 
er også armeringen oppgitt å være sterkt påvirket av rust.  

Generelt beskriver tilstandsrapporten at utført bergsikring i hovedsak er rikelig 
dimensjonert og i god stand til å kunne tåle ekstra last fra eksempelvis mindre rystelser 
[8].  

Som beskrevet innledningsvis i dette kapitlet ble tilstandsvurderingen utført i 1991, i 
forkant av oppstart av driving av eksisterende vegtunnel. Rapporten fra 
tilstandsvurderingen beskriver behov for installering av vibrasjonsmålere samt 
grunnvannsmålinger.  

Det er også beskrevet behov for vibrasjonsmålinger i Fina-tunnelen. Rapporten beskriver 
også behov for å sikre rørtraseen mot eventuelle nedfall, samt behov for reduserte 
ladninger når det pågår sprengning nær Fina-tunnelen [8]. 
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Del 2: Ingeniørgeologiske vurderinger, tolkningsdel 
 

Influensområdet for ny Helltunnel antas å være maksimalt 300 meter ut fra senterlinje. 
Erfaringsmessig er det ikke vanlig med grunnvannssenkning lengre bort fra tunnelen enn 
200-300 meter [28], og det forventes ikke et større influensområde for Helltunnelen.  

Et influensområde på 300 meter er illustrert i Figur 21. Influensområdet er ikke 
utelukkende knyttet til grunnvann og hydrogeologiske forhold, men også øvrige forhold 
hvor tredjepart kan bli påvirket av tunnelarbeidene.  

 
Figur 21: Oversiktskart med inntegnet influensområde. 

 

Som det framgår av Figur 22 er det flere objekter som vil havne innenfor det definerte 
influensområdet, deriblant fv. 950, Hommelviktjønna, eksisterende veg- og 
jernbanetunnel, Fina-tunnelen og Fina-anlegget, i tillegg til bebyggelse nær påhuggene 
både i Hommelvik og på Hell. Vurderinger knyttet til objekter innenfor influensområdet er 
nærmere beskrevet i de kommende kapitlene.  
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8 INGENIØRGEOLOGISKE TOLKNINGER LANGS 
TUNNELTRASEEN 

 Bergarter og bergartsgrenser 
Med bakgrunn i observasjoner i felt og erfaringer fra eksisterende tunneler forventes 
bergartene langs tunneltraseen i hovedsak å være som beskrevet i NGUs 
berggrunnskart, se Figur 12. Det er dermed bergartsbeskrivelsene fra NGU som er lagt til 
grunn i de ingeniørgeologiske kartene (se vedlegg 2). Som beskrevet i kapittel 3.3 
forventes det i hovedsak å påtreffe konglomerater, kalkholdige sandsteiner og gråvakker, 
leirskifer og fyllitter.  

Erfaringene fra driving av eksisterende tunneler i Gjevingåsen er at bergartsgrensene 
ofte er diffuse, med glidende overganger eller hyppige vekslinger mellom de ulike 
bergartene. Basert på disse erfaringen er det vurdert som svært usikkert å estimere en 
detaljert fordeling av bergarter på tunnelnivå i nytt tunnelløp. 

Erfaringer fra driving av jernbanetunnelen viser at det ikke er en klar sammenheng 
mellom sikringsklasser i tunnelen og kartlagte bergarter, i den forstand at én bergart 
medførte betydelig mindre eller mer sikring enn en annen bergart. Dermed vurderes det 
heller ikke for estimering av sikringsomfang som hensiktsmessig å estimere en detaljert 
fordeling av bergarter på tunnelnivå. 

Det er derfor vurdert som mest hensiktsmessig å angi det som forventes å være den 
mest dominerende bergarten langs tunneltraseen i ingeniørgeologisk kart. Det må 
forventes innslag av de andre bergartene innenfor angitt bergart. 

 Oppsprekking 
Bergmassen i området er påvirket av flere generasjoner foldning, og er generelt 
gjennomsatt av skifrighet og hovedsprekkemønster i flere retninger. 

Med bakgrunn i erfaringer fra eksisterende vegtunnel er de dominerende 
sprekkorienteringene øst-vest, nord-sør og nord, med steilt fall. Det er også beskrevet en 
markert flattliggende akseplanskifrighet, med varierende strøk og med fall opptil 15° [7].  

Dette samsvarer godt med registrerte sprekkeretninger fra feltkartlegging beskrevet i 
kapittel 4. Som det framgår av sprekkerosene i Figur 16 til Figur 18 er det til dels stor 
variasjon i sprekkeretning, noe som i hovedsak skyldes foldningen i området. Det er 
likevel mulig å trekke fram dominerende sprekkretning øst-vest med steilt fall. Det er 
ikke observert så mange sprekker med fall ned mot 15° under feltkartlegging i dagen, 
men det er observert tilsvarende plan med litt brattere fall (opp mot 30°) under 
befaringer i eksisterende bergrom. Observasjoner i dagen viser at lagdelingen har fall på 
30-40°. Dette kan være variasjoner rundt den beskrevne akseplanskifrigheten. På 
bakgrunn av observasjoner og tidligere erfaringer forventes det flattliggende sprekkeplan 
i tunnelen.  

Erfaringer fra kjerneprøvene viser at det er tettere oppsprekking i soner med fyllitt.  

Både under driving av eksisterende vegtunnel og jernbanetunnel forekom det ras i 
vederlag/vegg. I sluttrapporten fra vegtunnelen er det ikke beskrevet hvilke formasjoner 
som forårsaket utglidningen, men i jernbanetunnelen skjedde utglidningen langs et plan 
med fall på ca. 70° inn i tunnelen. Basert på observasjoner av sprekkeplan med lik 
orientering må det forventes at det vil være potensiale for utglidninger langs tilsvarende 
sprekkeplan i nytt tunnelløp. 
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 Svakhetssoner og forkastninger 
Ved driving av eksisterende veg- og jernbanetunnel ble det registrert flere svakhetssoner 
med varierende mektighet. Disse sonene er, i tillegg til observasjoner fra feltkartlegging 
og tolkning av topografiske kart, lagt inn i ingeniørgeologisk kart (se vedlegg 2) og 
danner grunnlaget for tolkning og vurdering knyttet til forventede svakhetssoner i nytt 
tunnelløp.  

I hovedsak forventes det svakhetssoner med to ulike retninger; soner som krysser 
tunnelen tilnærmet vinkelrett og soner som i stor grad vil krysse tunnelen med liten 
vinkel. Videre antas det at det vil være to ulike typer soner med tanke på mektighet; 
soner med mektighet mindre enn 5 meter, og soner med mektighet større enn 5 meter.  

Sonenes fallretning og fallvinkel vil være avgjørende for hvor sonen treffer tunneltraseen. 
Kun små endringer i fallretning og/eller fallvinkel vil kunne medføre endring i hvor sonen 
treffer tunneltraseen. Soner som krysser tunnelen tilnærmet vinkelrett vil i hovedsak 
medføre tyngre bergsikring kun i en strekning tilsvarende sonenes mektighet. Soner som 
går parallelt med tunnelen vil kreve tyngre bergsikring over en vesentlig lengre strekning 
enn sonene mektighet, se prinspippskisse i Figur 22.  

 

 

Figur 22: Prinsippskisse som viser sammenheng mellom svakhetssoners influenslengde og total strekning der 
det er behov for sikring. 

 

Tabell 10 viser en oversikt over antatte soner som trolig vil krysse traseen for ny 
Helltunnel. Det presiseres at vurderinger av mulige svakhetssoner er basert på tolkninger 
og vurderinger. Svakhetssonenes egenskaper og plassering i tunnelnivå er derfor 
usikker, selv om det foreligger god dokumentasjon av påtrufne soner i forbindelse med 
driving av eksisterende veg- og jernbanetunnel.  
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Tabell 10. Antatt forventede svakhetssoner ved driving av nytt løp for Helltunnelen. 

Sone 
nr.* 

Ca. profilnummer (ny 
nummerering) Lengde [m] Eventuelle kommentar 

Fra  Til  
1 22660 22665 5  

2 og 3 18660 18670 10 To kryssende soner 

4 19035 19040 5  

5 19135 19140 5  

6 19295 19300 5  

7 19325 19330 5   

8 19480 19485 5  

9 19940 19945 5  

10 20240 20250 10 Nær kryssing jernbane 

11 20410 20420 10 Ved tverrslag til eksisterende tunnel 

12 20420 20480 60  Liten vinkel til tunnel 

13 20565 20575 10 Krysser sone 12 

14 20965 20970 5  

15 21000 21015 15 Liten vinkel til tunnel 

16 21155 21160 5  

17 21225 21230 5  

18 21565 21570 5 Detektert i borhull F 

19 21640 21645 5  

20 21900 21905 5  

21 22085 22115 30 Liten vinkel til tunnel  

*Nummerering av soner som vist i ingeniørgeologisk kart i vedlegg 2.  

 

Ved tunnelinspeksjon i eksisterende tunnelløp er det stedvis observert leirbelegg på 
sprekkeplan [23]. I tillegg ble det under driving av jernbanetunnelen påtruffet flere 
svakhetssoner med leire, hvor testing viste at materialet hadde svellende egenskaper. 
Med bakgrunn i dette må det derfor forventes at det også ved driving av nytt tunnelløp 
for Helltunnelen kan forekomme materiale med svellende egenskaper i svakhetssonene 
som påtreffes, og sikringsomfang må planlegges ut fra dette.  
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9 PÅHUGG OG FORSKJÆRINGER 

 Påhugg Hommelvik 
Påhugget i Hommelvik er planlagt plassert ved profilnummer 17250 (hovedsenterlinje) / 
22640 (senterlinje nytt løp). Det presiseres at endelig plassering av påhugg må gjøres 
når berget er avdekt, og tilstrekkelig overdekning er sikret. Ved påhugget skal det 
etableres betongportal. Portallengden i dagen vil bli minimum 30 meter. Lokalveg over 
påhugg kan medføre forlengelse av portal. 

Antatt lengde på forskjæringen er ca. 20 meter. Høyden vil variere fra 0 til ca. 18 meter. 
Etter tilbakefylling og etablering av lokalveg over portalen vil synlig høyde på 
forskjæringen være ca. 8 meter. Ut fra observasjoner på stedet forventes det ikke 
etablering av skrått påhugg. 

En illustrasjon av påhuggsplasseringen er vist i Figur 23. 

 

Figur 23: Plassering av påhugg Hommelvik.  

 

 Bergoverdekning 
På bakgrunn av befaringsobservasjoner av eksponerte bergoverflater og tynt 
løsmassedekke over disse, vurderes usikkerheten rundt bergoverdekningen ved 
påhugget som liten. Det er derfor ikke vurdert et behov for fjellkontrollboringer for å 
verifisere bergoverdekningen. 

 

 Skredrisiko 
Som tidligere omtalt ligger planlagt påhugg innenfor teoretisk utløpsområde for både 
steinsprang- og snøskred i aktsomhetskartene til NVE, se Figur 13 og Figur 14. 

På bakgrunn av befaringsobservasjoner ved og ovenfor det planlagte påhugget, 
terrenghelning og portallengde vurderes det ikke som nødvendig å iverksette 
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sikringstiltak for å sikre veg og portaler mot skredhendelser i driftsfasen. I forbindelse 
med etablering av påhugg kan det bli nødvendig med lokale tiltak i form av rensk, nett 
og bolter for å ivareta sikkerheten i anleggsfasen.  

Det er lagt restriksjoner på hogst over påhugg. For ytterligere detaljer henvises det til 
skredrisikovurdering for vegen i rapport E6RV-MUL-GE-RPT-CAH13-0005 Dagsone 
Stavsjøfjelltunnelen-Værnes [5]. 

 

 Vann 
Basert på portallengde og observasjoner av kun små vannsig i terrenget ovenfor det 
planlagte påhugget og forskjæringen, forventes det ikke at det vil oppstå iskjøving i 
portalområdet og forskjæringen. Det kan derimot bli behov for lokale tiltak i form av 
isnett i anleggsfasen.  
 
 

 Påhugg Hell 
Påhugget i Hell er planlagt plassert ved profilnummer 21035 (hovedsenterlinje) / 22220 
(senterlinje nytt løp). Det presiseres at endelig plassering av påhugg må gjøres når 
berget er avdekt, og tilstrekkelig overdekning er sikret. Ved påhugget skal det etableres 
betongportal. Portallengden i dagen vil bli minimum 30 meter. Forhold knyttet til 
Muruvikbanen over påhugg kan medføre forlengelse av portal. 

Antatt lengde på forskjæringen er ca. 30-35 meter. Høyden vil variere fra 0 til 10 meter. 
Planlagt veglinje kommer på skrå inn mot terrenget, og ettersom det ikke foreligger 
kjente fjellkontrollboringer ved påhugget er det i denne fasen ikke mulig å fastslå at 
påhugget ikke må etableres som et skrått påhugg. Ut fra observasjoner av bergmassen i 
eksisterende skjæring vurderes det som sannsynlig at det kan etableres et påhugg 
tilnærmet vinkelrett på bergoverflaten.  

Plassering av påhugg Hell er skissert i oversiktsbilde i Figur 24. Et mer detaljert bilde av 
påhuggsplasseringen er vist i Figur 25, og som det framgår av denne figuren vil 
påhugget etableres med topp heng under Muruvikbanen.   

 

Figur 24: Plassering av påhugg Hell, oversiktsbilde (foto: Statens vegvesen).  
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Figur 25: Illustrasjon som viser planlagt påhuggsområde på Hell. 

 Bergoverdekning 
Som for eksisterende Helltunnel skal portalen gå inn under Muruvikbanen. Påhugget er 
planlagt plassert i den vertikale forlengelsen av eksisterende skjæring, se Figur 26, hvor 
usikkerheten omkring tilstrekkelig bergoverdekning vurderes som svært liten. Det er 
derfor ikke gjennomført fjellkontrollboringer over påhugget i denne fasen.  

 Skredrisiko 
Som tidligere omtalt ligger planlagt påhugg innenfor potensielt utløpsområde for både 
steinsprang- og snøskred i aktsomhetskartene til NVE, se Figur 14. 

På bakgrunn av befaringsobservasjoner ved og ovenfor det planlagte påhugget og 
portallengden vurderes det ikke som nødvendig å iverksette sikringstiltak for å sikre veg 
og portal mot skredhendelser i driftsfasen. I forbindelse med etablering av påhugg kan 
det bli nødvendig med lokale tiltak i form av rensk, nett og bolter for å ivareta 
sikkerheten i anleggsfasen, samt for å ivareta eksisterende sikkerhetsnivå for 
Muruvikbanen. 

For ytterligere detaljer henvises det til skredrisikovurdering for vegen i rapport E6RV-
MUL-GE-RPT-CAH13-0005 Dagsone Stavsjøfjelltunnelen-Værnes [5]. 

 Vann 
Ut fra observasjoner i terrenget og opplysninger fra Bane NOR vedrørende iskjøving 
langs Muruvikbanen vurderes det som sannsynlig at det kan forekomme iskjøving i 
påhuggsområdet. Det forventes ikke behov for sikringstiltak for å hindre nedfall av is i 
driftsfasen, men i forbindelse med etablering av påhugg kan det bli nødvendig med lokale 
tiltak i form av isnett for å ivareta sikkerheten i anleggsfasen, samt for å ivareta 
eksisterende sikkerhetsnivå for Muruvikbanen. 
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10  BORBARHET, SPRENGBARHET OG BORSLITASJE 
Det er ikke foretatt laboratorietesting av borbarhet, sprengbarhet og borslitasje i 
forbindelse med dette prosjektet. I det etterfølgende gis en kort vurdering av 
bergartenes mekaniske egenskaper relatert til borbarhet og sprengbarhet basert på 
erfaring fra lignende bergforhold. 

I Norge benyttes vanligvis borbarhetsindeksene DRITM (Drilling Rate Index) og BWITM (Bit 
Wear Index) for å tallfeste borbarhet, hvor DRI er borsynkindeks og BWI er 
borslitasjeindeks.  

Prosjektrapport anleggsdrift med tema borbarhet inneholder resultater av borbarhets- og 
borslitasjeindeksene DRI og BWI, målt på ulike bergarter [29]. Et utvalg relevante 
erfaringsdata fra nærliggende områder er gjengitt i Tabell 11.  

Tabell 11: Resultater fra måling av DRI, BWI og CLI fra nærliggende områder [29]. 

Bergart Prøvested DRI BWI CLI 

Gråvakke Lånke 52 31 - 

Gråvakke Lånke 49 32  

Fyllitt (breksjert) Gjevingåstunnelen, 
stuff Hommelvik 

42 30 41 

Grønnskifer Gjevingåsen 49 20 54 

Skifer Gjevingåstunnelen, pel 
18265 

47 25 37 

Kalkskifer Gjevingåstunnelen 52 18 76 

 

Borbarhet er, forenklet sagt, et uttrykk for hvor stor borsynk og hvor stor borslitasje som 
oppnås i en gitt bergmasse. Høy borsynk (DRI) og lav borslitasje (BWI) indikerer såkalt 
god borbarhet. Motsatt; lav borsynk og høy borslitasje indikerer såkalt dårlig borbarhet. 
Klassifisering av DRI, BWI og CLI (Cutter Life Index) er vist i Tabell 12.  

Tabell 12: Klassifisering av DRI, BWI og CLI [30] (oversatt fra engelsk).  

Betegnelse DRI BWI CLI 

Ekstremt lav 26 <11 <5 

Meget lav 26-32 11-20 5-5,9 

Lav 33-42 21-30 6-7,9 

Middels 43-57 31-44 8-14,9 

Høy 58-69 45-55 15-34 

Meget høy 70-82 56-69 35-75 

Ekstremt høy >82 >69 >75 

 

Relevante erfaringsdata gjengitt i Tabell 11 viser DRI = 42-52 og BWI = 18-32, noe som 
i henhold til klassifiseringen gitt i Tabell 12 tilsvarer lav til middels borbarhet (DRI) og 
meget lav til middels borslitasje (BWI). Det gjøres oppmerksom på at dette omfatter 
erfaringsdata fra ulike bergarter, noe som kan forklare variasjonen i verdier. Likevel bør 
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det kunne antas at dette gir et relevant inntrykk av forventede forhold knyttet til driving 
av ny vegtunnel.  

Som beskrevet i kapittel 3.3 består bergmassen av ulike bergarter i hyppig veksling. I 
tillegg er bergmassen gjennomsatt av skifrighet og oppsprekking i flere retninger. Dette 
kan gi utfordringer knyttet til retningsavvik ved boring. Avviksmålinger utført i 
forbindelse med kjerneboring i Helltunnelen (se kapittel 2.2.2) viste et vertikalt avvik på 
2,5 meter for hull D (61,4 meters lengde) og 7,5 meter for hull F (94,1 meters lengde). I 
horisontalplanet var avviket på og 0,5 meter for begge hull. 

Med bakgrunn i observasjoner av områder med sterkt og moderat oppsprukket 
bergmasse, må det forventes at konturen lett kan bli skadd dersom konturhull og hull 
nær konturen lades for hardt. Befaringsobservasjoner viser at bergartene stedvis har 
framtredende lagdeling. Dette kan medføre utfordringer med tanke på sprengbarhet, da 
anisotropien i bergmassen kan ha stor innflytelse på rissdannelse ved sprengning [31].  
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11  BERGMASSEKLASSIFISERING 
Det foreligger mye geologisk og ingeniørgeologisk informasjon fra driving av eksisterende 
veg- og jernbanetunnel gjennom Gjevingåsen. Forventet bergmasseklassifisering for nytt 
tunnelløp er i hovedsak basert på erfaringer fra tidligere anlegg, med suppleringer fra 
utført feltarbeid. Bakgrunnen for dette er at bergmasseforhold og kartlagte Q-verdier i 
eksisterende tunneler er vurdert å gi et mer korrekt estimat enn Q-verdier kartlagt på 
overflaten langs tunneltraseen.  

Erfaringene fra driving av jernbanetunnelen viser at det ikke er en klar sammenheng 
mellom sikringsklasser i tunnelen og kartlagte bergarter, i den forstand at én bergart 
medførte betydelig mindre eller mer sikring enn en annen bergart. Denne observasjonen 
er også tatt med i vurderingen ved bergmasseklassifiseringen. 

Ut fra befaringsobservasjoner av bergmassen i eksisterende tunneler og anlegg vurderes 
det som sannsynlig at det vil være partier i tunnelen med lav bergmasseklasse, uten at 
dette er direkte forbundet med svakhetssoner/knusningssoner. Disse observasjonene er 
også tatt med i vurderingen av forventede bergmasseklasser.  

Vurdering av bergmasseklasse er gjort i henhold til tabell 6.1 i SVVs håndbok N500 [9], 
gjengitt i Figur 26 nedenfor.  

 

Figur 26. Sammenheng mellom bergmasseklasser (Q-systemet) og sikringsklasser – permanent sikring (tabell 
6.1 i [9]).  
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Som tidligere beskrevet forventes det hyppige endringer i geologien gjennom tunnelen, 
og det forventes strekninger med lav bergmasseklasse som ikke er direkte knyttet til 
svakhetssoner eller forkastningssoner. Det vil derfor være stor usikkerhet knyttet til 
estimering av bergmasseklasse over korte avstander. Som en følge av dette er det valgt 
å gjøre vurderinger for seksjoner langs tunnelen, som vist i Tabell 13. Noen av de 
forventede svakhetssonene er vurdert separat, mens de mindre forventede sonene er 
inkludert i en større strekning. 

En oppsummering av antatt fordeling av bergmassekvalitet basert på Q-verdi langs 
tunneltraseen for nytt tunnelløp er vist i Tabell 13.  

Tabell 13: Antatt fordeling av bergmasseklasser for tunnelen. 

Ca. profilnummer Bergmasseklasse 

Påhugg Hommelvik-22720 E 

22720-18650 (NB: brudd i profilering) 30% B, 70% C 

18650 – 18700  E 

18700 – 19290  20% A/B, 75% C, 5% E 

19290 – 19590  70% D, 30% E 

19590 – 19790  80% C, 20% D 

19790 – 20290  20% C, 70% D, 10% E 

20290 – 21140  25% D, 35% E, 35% F, 5% G 

21140 - 21290  90% D, 10% E 

21290 – 21690  60% D, 40% E 

21690 - Påhugg Hell 50% D, 50% E 

 

Dette gir en prosentvis fordeling av bergmasseklasse langs tunneltraseen som vist i 
Tabell 14.  

 
Tabell 14: Prosentvis fordeling av bergmasseklasse langs tunneltraseen  

Bergmasseklasse %-vis del av tunnelen 

A/B 4 % 

C 22 % 

D 38 % 

E 27 % 

F 8 % 

G 1 % 
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12  FORVENTET BERGSIKRING  
Endelig sikringsbehov må vurderes på bakgrunn av ingeniørgeologisk kartlegging på stuff 
i tunnelen og etter at bergoverflaten er rensket i påhugg/forskjæring. Bergsikring 
anbefales utført fortløpende, og det anbefales at permanentsikring i så stor grad som 
mulig avklares og gjennomføres samtidig med arbeidssikringen.  

Forventede sikringsmengder i nytt tunnelløp er estimert ut fra antatte sikringsklasser og 
planlagt tunneltverrsnitt. Som det framgår av Figur 27 omfatter beskrevet sikring for 
bergmasseklasse A/B, C og D bruk av bergbolter og sprøytebetong. Fra bergmasseklasse 
E omfatter bergsikringen, i tillegg til bergbolter og sprøytebetong, også blant annet bruk 
av armerte sprøytebetongbuer.  

Strekninger i tunnelen beskrevet i Tabell 13 som bergmasseklasse E, F og G vil kunne 
kreve utvidelse av tunnelprofilet for å gi tilstrekkelig plass for tyngre bergsikring. 
Utvidelser av tunnelprofil avklares i byggeperioden ut fra bergmasseforholdene.  

Antatte sikringsmengder for prosjektert ny tunnel er vist i Tabell 15, og omfatter også 
sikring av utvidelser og nisjer. Behov for supplerende bergsikring i eksisterende 
vegtunnel kan først endelig avklares når rehabilitering er igangsatt, veggelementer 
fjernet og bergoverflaten blir synlig. I eksisterende tunnel er det planlagt lokale 
utvidelser for nisjer og litt lengre strekninger med utvidelse for sikt. Økt spennvidde i 
tunnelen medfører behov for lengre bolter, noe som forklarer den høye andelen lange 
bolter. Det gjøres oppmerksom på at mengdeanslagene er usikre og at de trolig vil bli 
justert i detaljeringsfasen.  

Tabell 15: Antatte sikringsmengder i ny og eksisterende tunnel samt tverrforbindelser.  

Bergsikring Prosjektert 
ny tunnel 

Eksisterende 
tunnel 

Tverr-
forbindelser 

Radielle bolter [stk] 

2,4 m 100 - 500 

3 m 10 000 500 2 500 

4 m 22 000 15 500 500 

6 m 5 000 2 000  

Forbolter [stk] 11 000 300 300 

Sprøytebetong [m3] 
E700 3 000 1 500 500 

E1000 13 000 7 500 500 

Sprøytebetongbuer [stk] 550 0* 0 

Full utstøpning [m] 50 0* 0 

*forutsetter at det ikke er behov for erstatning eller supplering av eksisterende utstøpning.  

Antatte sikringsmengder for forskjæring er oppsummert i Tabell 16. Også her gjøres det 
oppmerksom på at mengdeanslagene er usikre og at de trolig vil bli justert i 
detaljeringsfasen. 
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Tabell 16: Antatte sikringsmengder i forskjæringer.  
 

Bergsikring Forskjæring 
Hommelvik 

Forskjæring 
Hell 

Sikringsbolter [stk] 

3 m 100 50 

4 m 50 100 

5 m - 20 

6 m 20 30 

Fordyblingsbolter [stk] 6-8 m 40 20 

Sprøytebetong [m3] E700 50 50 

Nett (steinsprangs- og isnett) [m2] 150 150 

 

Bergsikring i tunnel utføres med bakgrunn i ingeniørgeologisk kartlegging på stuff samt 
ut fra sammenheng mellom bergmasseklasser (Q-systemet) og sikringsklasser som vist i 
Figur 26.  

Som hovedregel, skal det i tunnelen utføres rensk før sikring i form av systematisk 
bergbolting og fiberarmert sprøytebetong. I områder med svakere bergmasse, 
eksempelvis ved passering av svakhetssoner, kan det også bli behov for bergbånd, 
forbolter og armerte sprøytebetongbuer. Dersom bergmassen er såpass dårlig at tung 
bergsikring med buer og sprøytebetong ikke anses som tilstrekkelig for å ivareta 
bergstabiliteten i området, vil det være behov for utstøping. Ved passering av 
vannførende soner som medfører lekkasjer over gitte lekkasjekrav, vil det være aktuelt 
med injeksjon. Injeksjon kan også bli nødvendig for å ivareta krav i forhold til 
nærliggende bergrom.  

Det anbefales at det utføres systematisk sonderboring ved driving av nytt tunnelløp. 
Hovedhensikten med denne sonderboringen er å få indikasjoner på kommende 
bergmassekvalitet, både med tanke på forventede svakhetssoner, behov for injeksjon og 
anvendbarhet av masser. 

I forskjæringer og påhuggsområder skal det utføres rensk og sikring med bergbolter. 
Omfang av og lengde på bergbolter avklares med bakgrunn i ingeniørgeologisk 
kartlegging på rensket bergflate. I utgangspunktet skal det benyttes fullt innstøpte 
bolter, men i områder hvor det er behov for umiddelbar sikringseffekt skal det benyttes 
kombinasjonsbolter. Dersom det oppstår problemer knyttet til hullstabilitet, kan det bli 
behov for selvborende bolter. Forbolter må påregnes i selve påhuggsflaten.  

Montering av nett kan bli nødvendig dersom bergmassen er tett oppsprukket. Videre kan 
det bli behov for isnett ved begge påhuggene ettersom iskjøving kan forekomme. I soner 
hvor bergmassen er svært oppsprukket eller forvitret kan sprøytebetong være aktuell 
sikringsmetode.  

Endelig omfang av bergsikring, både i tunnel og i forskjæring/påhugg avklares på stedet.  
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13  BERGSPENNINGER 
Det finnes ingen beskrivelser av utfordringer knyttet til lave eller høye bergspenninger i 
forbindelse med driving av eksisterende tunnelanlegg i Gjevingåsen.  

Det er ikke utført noen kjente bergspenningsmålinger i dette området. Nærmeste kjente 
målinger er fra Ladehammer kloakkrenseanlegg, lokalisert ca. 23 km sør/øst for 
Helltunnelen. Bergartene i dette området består hovedsakelig av grønnstein og 
grønnskifer. Bergspenningsmålingene ved Ladehammer kloakkrenseanlegg viste at det er 
geologiske betingede spenninger i området, samt at spenningsbildet ikke kun er knyttet 
til overdekningen [32]. Dette vil ha en positiv effekt på tunnelen da det bidrar til å 
spenne inn hengen.  

Med bakgrunn i målingene fra Ladehammer kloakkrenseanlegg samt erfaringene fra 
driving av eksisterende tunnelanlegg i Gjevingåsen, forventes det i utgangspunktet ikke 
utfordringer knyttet til hverken høye eller lave bergspenninger.  

Det er dog knyttet usikkerhet til i hvilken grad det vil være redusert innspenning som 
følge av nærheten til den såkalte brattskrenten, det vil si fra påhugget i Hommelvik til ca.  
profil 20400. Det ble i forbindelse med kjerneboring utført fra eksisterende Helltunnel 
ikke registrert spenningsrelaterte problemer under boring av hull D, som ble boret ut mot 
denne brattskrenten. Det kan likevel ikke utelukkes at det kan forekomme noe redusert 
innspenning i dette området.  

Redusert innspenning kan også forekomme i områder med lav/redusert overdekning. 
Dette kan være tilfelle de første 50-100 meterne inn fra påhugget i Hommelvik. Det kan 
heller ikke utelukkes at spenningsforholdene endrer seg når det åpnes opp nye 
tunnelrom i nærheten av eksisterende bergrom.  

Som beskrevet i kapittel 2.2.2 ble det i forbindelse med reguleringsplan utført av 
Reinertsen i 2015 utarbeidet et notat med forslag til kjerneboreprogram i Helltunnelen 
[11]. Notatet beskrev også forslag til bergspenningsmålinger. Bakgrunnen for 
anbefalingene var den korte avstanden mellom tunnelløpene ved påhugget på Hell, og 
muligheten for manglende innspenning. Med linja som er lagt til grunn for denne 
rapporten er avstanden mellom løpene ved påhugget på Hell ca. 55 meter. Med denne 
avstanden forventes det ikke problemer knyttet til tilstrekkelig innspenning. Det er derfor 
ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre bergspenningsmålingene som foreslått i 
SINTEFs notat. 
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14  HYDROGEOLOGISKE FORHOLD 
Krav til maksimal innlekkasje til tunneler vurderes primært i forhold til sårbarhet i ytre 
miljø og setningsfare på bebyggelse. I veg- og jernbanetunneler har man i de senere år 
også begynt å legge større vekt på å redusere fuktigheten inne i tunnelen av hensyn til 
alle de elektroniske komponentene som skal monteres. Hensikten med å tette en tunnel 
er firedelt:  

• Unngå skader på natur   
• Unngå skader på bebyggelse og annen infrastruktur  
• Tilfredsstille tunnelens funksjonskrav som byggverk  
• Redusere eventuelle pumpekostnader   

Konsekvensen av en grunnvannsenkning avhenger av hvor den skjer. Skader på 
vegetasjon vil kunne oppstå ved en senkning av grunnvannet i typiske våtmarksområder, 
mens en senkning av grunnvannet der vegetasjonen er mer avhengig av sigevann ikke 
nødvendigvis fører til store skader. Skader på bebyggelse kan oppstå ved 
grunnvannsenkning i løsmasser med setningspotensiale, i hovedsak finkornige masser 
som leire, silt og sand.   

Poretrykksreduksjon kan skje selv ved relativt små lekkasjer inn mot tunnelen dersom 
løsmassenes hydrauliske ledningsevne er liten, som ved siltig leire. Slike masser er 
derfor utsatt for setninger selv om vannmagasinet i avsetningen er betydelig. I slike 
tilfeller er det derfor lite hensiktsmessig å vurdere vannbalanseforhold, fordi vannet i 
avsetningen i praksis ikke er «tilgjengelig».  

  Ytre miljø 
Som beskrevet i kapittel 3.1 går store deler av tunnelen under naturområder uten 
bebyggelse, med unntak av noe bebyggelse over tunneltraseen ved Hell. Det er ikke 
registrert vernet natur innenfor tunnelens influensområde. Derimot passerer tunnelen 
under Hommelviktjønna, som er et populært turmål.  

Det ble ikke påtruffet større utfordringer knyttet til passering under Hommelviktjønna 
ved driving av hverken eksisterende vegtunnel eller jernbanetunnelen. Nytt tunnelløp vil 
ligge med større avstand til Hommelviktjønna enn eksisterende vegtunnel, så det 
vurderes som lite sannsynlig at det vil oppstå større innlekkasjer ved driving nær 
Hommelviktjønna. Det forventes heller ikke at tunneldrivingen vil medføre skade på 
overliggende natur.  

  Brønner 
Som beskrevet i kapittel 3.5 er det registrert flere brønner i området mellom Hommelvik 
og Hell. Av de registrerte brønnene er det kun to brønner som ligger innenfor tunnelens 
influensområde; en energibrønn ved påhugg Hommelvik, se figur Figur 27, og en 
sonderingsbrønn over tunneltraseen ved Hell, se Figur 28.   

Energibrønnen i Hommelvik ligger ca. 230 meter fra påhugget, og på tilnærmet samme 
høydekote. Det går en antatt svakhetssone mellom påhugg og brønn. Med bakgrunn i 
dette anses det som lite sannsynlig at tunneldrivingen vil medføre skade på brønnen, og 
det vurderes derfor ikke som nødvendig med tiltak i forbindelse med tunneldrivingen.  

Sondringsbrønnen over tunneltraseen på Hell ble etablert og brukt til overvåking i 
forbindelse med driving av jernbanetunnelen. Horisontalavstanden fra prosjektert tunnel 
er ca. 200 meter, og brønnen har ikke noen kjent funksjon i dag. Det forvente ikke at 
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tunneldrivingen vil medføre skade på brønnen, og det vurderes derfor ikke som 
nødvendig med tiltak i forbindelse med tunneldrivingen. 

Det kan ikke utelukkes at det finnes uregistrerte brønner i området. Med bakgrunn i at 
det ikke finnes bebyggelse i særlig grad over tunnelen, antas det at eventuelle 
uregistrerte brønner ligger utenfor tunnelens influensområde.  

 

Figur 27: Influensområde påhugg Hommelvik. Blå prikk markerer registrert energibrønn. 

 

  

Figur 28: Influensområde påhugg Hell, oversiktskart. Rosa prikk markerer registrert sonderingsbrønn. 
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  Setningsproblematikk 
Som vist i Figur 27 er det flere hus som ligger innenfor influenssonen til tunnelen i 
området ved påhugget i Hommelvik. Med unntak av bebyggelsen på eiendommen som 
ligger nærmest påhugget, gnr/bnr 56/1, ligger all bebyggelse på andre siden av en antatt 
svakhetssone. Det anses som svært lite sannsynlig at tunneldrivingen vil forårsake 
setningsskader på denne bebyggelsen og det vurderes derfor ikke som nødvendig med 
tiltak i drivefasen. Når det gjelder bebyggelsen på eiendommen med gnr/bnr 56/1, ligger 
denne midt i den antatte svakhetssonen og i tillegg kun 5 meter høyere enn sålenivå for 
ny tunnel. Det antas derfor som svært lite sannsynlig at tunneldrivingen skal forårsake 
setningsskader på denne bebyggelsen. Det er derfor vurdert som ikke nødvendig med 
tiltak for å forhindre setningsskader i drivefasen.  

Som vist i Figur 28 er det noe bebyggelse over tunneltraseen ved Hell. Erfaringer fra 
driving av eksisterende vegtunnel og jernbanetunnelen viser at det ikke har oppstått 
utfordringer med setningsproblematikk tidligere. Det vurderes derfor som svært lite 
sannsynlig med grunnvannssenkning eller poretrykksreduksjon som kan påvirke 
nærliggende bebyggelse under driving av ny vegtunnel.  

  Forventet injeksjonsomfang og anbefalte innlekkasjekrav  
Som tidligere beskrevet er det ikke registret setningsskader eller skader på ytre miljø 
som følge av innlekkasjer i eksisterende tunnel.  

Som beskrevet i kapittel 7.1.5 ble det ved driving av eksisterende vegtunnel utført 
injeksjon mellom profil 19707 og 19740 (tilsvarende ca. profil 20627 og 20660 i ny 
tunnel). Denne injeksjonen var basert på nærhet til Fina-anlegget, og kravet var satt for 
å opprettholde grunnvannsstanden i fjellet på et nivå som var høyere enn tunneltaket.  

Som beskrevet i kapittel 7.2.3 ble det utført injeksjon også ved driving av 
jernbanetunnelen. Her ble det utført kontinuerlig forinjeksjon under bebyggelsen i 
Hommelvik, en strekning vurdert som sårbart område. Ny vegtunnel vil ikke passere 
under samme område. I tillegg ble det utført to kortere partier på 40 og 50 meter med 
behovsprøvd injeksjon. Ny vegtunnel vil heller ikke passere under disse områdene. 

Erfaringer fra driving av eksisterende vegtunnel viser at det forekommer mindre 
lekkasjer på store deler av strekningen, men at det ikke ble påtruffet større lekkasjer. 
Det må derfor forventes gjennomgående mindre innlekkasjer i form av drypp og enkelte 
punktlekkasjer i nytt tunnelløp.  

På bakgrunn av dette forventes det ikke behov for kontinuerlig forinjeksjon ved driving 
av nytt tunnelløp. Behovsprøvd forinjeksjon kan være aktuelt dersom det oppstår store 
punktlekkasjer som vanskeliggjør tunneldrivingen, eksempelvis om det påtreffes 
vannførende svakhets-/knusningssoner. Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere drevet 
vegtunnel og jernbanetunnel, forventes det ikke lengre partier med slike forhold, men 
det kan ikke utelukkes at det kan bli aktuelt med injeksjonsarbeider.  

Anbefalt maksimal innlekkasje for prosjektert tunnel er 20 l/min/100 m tunnel. Dette 
kravet er valgt med bakgrunn i erfaringer fra driving av eksisterende veg- og 
jernbanetunnel. 

Det kan ikke utelukkes at det kan bli aktuelt med injeksjon ved passering av 
Fina-anlegget, slik det ble utført ved driving av eksisterende vegtunnel.  
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15  ANVENDBARHET AV STEINMATERIALER 
Beskrivelse av krav til materialer og utførelse av vegoppbygging er beskrevet i Statens 
vegvesens håndbok N200 Vegbygging [33]. Vegoppbyggingen består (angitt nedenfra og 
opp) av frostsikringslag, forsterkningslag, øvre og nedre bærelag samt dekke.  

Håndbok N200 stiller krav til blant annet Los Angeles-verdi og micro-Deval-koeffisient for 
tilslagsmaterialer til vegbygging. Hvilke krav som stilles avhenger av om 
tilslagsmaterialet skal benyttes i dekke, bærelag eller forsterkningslag, og kravene øker 
med økende årsdøgntrafikk (ÅDT). En forenklet oversikt over gjeldende krav er vist i 
Tabell 17 nedenfor. Som beskrevet i kapittel 1.1 er ÅDT i år 2045 antatt å være 35 000, 
noe som medfører at tunnelen inngår i trafikkgruppe F.  

Tabell 17. Utdrag fra figur V3.1 i Statens vegvesens håndbok N200 [33].  

Bruksområde 
ÅDT 

<300 300-1500 1500-
3000 

3000-
5000 

5000-
15000 

>15000 

Dekke 

LA-verdi 
≤40 ≤30 ≤30 ≤30 ≤25 ≤15 

 TRAFIKKGRUPPE 

A 

 

 

B C D E F 
 LA MD LA MD LA MD LA MD LA MD LA MD 

Bærelag, 
Bitumenstabiliserte  

LA-verdi/Micro-Deval 
koeffisient 

≤40 ≤20 ≤40 ≤15 ≤30 ≤15 ≤30 ≤15 ≤30 ≤15 ≤30 ≤15 

Bærelag, Mekanisk 
stabiliserte  

LA-verdi/Micro-Deval 
koeffisient 

≤35 ≤20 ≤35 ≤15 ≤35 ≤15 ≤35 ≤15 - - - - 

Forsterkningslag 

LA-verdi/Micro-Deval 
koeffisient 

≤35 ≤20 ≤35 ≤15 ≤35 ≤15 ≤35 ≤15 ≤35 ≤15 ≤35 ≤15 

 

Frostsikringslag inngår ikke i tabellen, men dette er også et svært relevant bruksområde 
for tunnelmassene. Knust fjell kan benytte som frostsikringslag, men skal da være knust 
i en kontrollert produksjon. Det stilles ikke krav til mekaniske egenskaper for materiale 
som skal benyttes i frostsikring, men det stilles et maksimumskrav til finstoffinnhold.  

Som beskrevet i kapittel 5 kan det ikke forventes at vil være egnede bruksområder 
knyttet til vegoppbyggingen for leirskiferen og/eller fyllitten.  

Ifølge NGUs berggrunnskart finnes det flere partier med konglomerat i området. Dette er 
i utgangspunktet en bergart som erfaringsmessig viser gode mekaniske egenskaper og 
som er godt egnet til eksempelvis vegoppbygging. Som beskrevet i kapittel 5 er det i 
NGUs pukkdatabase utført testing på prøvemateriale fra Lauvåsen pukkverk, hvor det 
drives på en konglomeratisk bergart. Det gjøres oppmerksom på at utført testing kun 
omfatter et fåtall prøver, og at variasjoner innenfor forekomsten kan forekomme. Med 
bakgrunn i krav for vegoppbygging gjengitt i Tabell 17 er Micro-Deval-verdien for høy til 
at materialet kan benyttes i forsterkningslag, bærelag eller dekke.  
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Resultatene fra utført testing er gjengitt i Tabell 18.  

 
Tabell 18: Laboratorietesting av prøvemateriale fra Lauvåsen pukkverk [18].  

Lauvåsen pukkverk LA-verdi Micro-Deval 

Laboratorieknust materiale 16,5 - 

Produksjonsknust materiale 23,0 34,0 

 

I tillegg til for høye Micro-Deval-verdier, viser erfaringer fra driving av jernbanetunnelen 
at konglomerat ble påtruffet langs linja, men at den forekom over veldig begrensede 
strekninger, tidvis også kun i deler av tunneltverrsnittet. Utsortering av massene ble 
derfor krevende, og gjorde det utfordrende med bearbeiding og gjenbruk av disse 
massene. Med bakgrunn i dette kan det ikke antas at det vil påtreffes konglomerat av en 
slik mengde at det vil være hensiktsmessig og mulig å sortere ut dette for videre bruk, 
selv om eventuelle nye tester skulle vise tilfredsstillende verdier.   

Store deler av nytt tunnelløp antas å gå i gråvakke. Som beskrevet i kapittel 5, foreligger 
det resultater fra bergmekanisk testing av denne bergarten fra Muruvik. Utført testing 
viser en LA-verdi på 11,1, noe som er innenfor kravene for både dekke, bærelag og 
forsterkningslag.  Det er derimot ikke utført testing av Micro-Deval i denne forekomsten 
så det er ikke mulig å fastslå om denne gråvakken kan forventes brukt i forsterkningslag, 
bærelag eller dekke.  

Generelt må det forventes til dels hyppig veksling mellom ulike bergarter, og bergets 
mekaniske egenskaper ventes å variere med veksling mellom disse. Med bakgrunn i 
erfaringer fra driving av eksisterende tunneler samt analysedata fra nærliggende 
pukkverk som drives i tilsvarende bergarter, vurderes det som lite sannsynlig at 
steinmaterialet fra tunnelen kan benyttes i forsterkningslag, bærelag eller dekke. Som 
beskrevet over foreligger det ikke krav til mekaniske egenskaper for materialet som 
benyttes som frostsikringslag. Det bør under driving gjøres nærmere undersøkelser 
knyttet til knusing for å avklare om massene kan brukes som frostsikringslag.  
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16  INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER KNYTTET TIL 
DRIVING OG SIKRING AV PÅHUGGSOMRÅDER OG 
NYTT TUNNELLØP 

 

Som beskrevet tidligere i denne rapporten vil nytt tunnelløp drives nær og krysse flere 
eksisterende tunneler og bergrom, noe som medfører tiltak ut over såkalt normal 
tunneldriving. I det videre er det derfor valgt å dele opp og beskrive tunnelen med 
bakgrunn i dette. Tunnelen er delt inn i følgende områder/hensynssoner, fra påhugget i 
Hommelvik i sør til påhugget ved Hell i nord, som vist i Figur 29:  

• "Normal tunnel" (N) 
• Tverrforbindelser 
• Forskjæring og påhugg Hommelvik (A)  
• Hensynssone ved kryssing av jernbanetunnel og rømningstunnel R3 (B) 
• Hensynssone ved kryssing gjennom eksisterende tverrslag (C) 
• Hensynssone ved driving langs Fina-anlegget (D) 
• Hensynssone ved passering av Fina-tunnelen med nytt løp og tverrforbindelse (E) 
• Forskjæring og påhugg Hell (F)  

 

 

Figur 29: Prinsippskisse over tunnelen med de ulike områdene som er beskrevet separat.  

 

  Påhugg Hommelvik 

 Sprengningsopplegg 
Påhugg Hommelvik er definert som strekningen fra forskjæring ved profil ca. 22620 via 
påhugg ved profil ca. 22640 til profil ca. 22690. 
Som beskrevet tidligere finnes det både bebyggelse samt en grunnvannsbrønn innenfor 
influensområdet ved påhugget i Hommelvik. Brønnene er omtalt i kapittel 14.2, og vil 
ikke bli nærmere omtalt her. 

Med bakgrunn i Norsk standard NS8141 Vibrasjoner fra sprengning og annen 
anleggsvirksomhet [34] skal omkringliggende bygninger og andre konstruksjoner som 
kan tenkes å bli berørt av sprengningsarbeidet besiktiges før og etter at arbeidet er 
utført. Anbefalt grense for området som skal besiktiges er en avstand på 50 meter for 
byggverk fundamentert på berg og 100 meter for byggverk fundamentert på løsmasser i 
områder med sammenhengende bebyggelse. Ved omfattende sprengningsarbeider skal 
det, etter spesiell bedømming, utføres besiktigelse over større avstander [34].  

Det anbefales at det utføres bygningsbesiktigelse og utarbeides rystelseskrav for 
bygninger innenfor 100 meter fra påhugget (angitt med rød stiplet linje i Figur 30). Som 
det framgår av figuren bør det som et minimum utføres bygningsbesiktigelse og 
beregnes rystelseskrav for eiendommen 56/1. Før anleggsstart må det også avklares om 
det er behov for, eller ønske om, å inkludere flere av boligene i området i 
bygningsbesiktigelsene.  
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Figur 30: Bebyggelse som ligger innenfor influenssonen til tunnelen, og innenfor 100-metersgrensa ved påhugg 
og forskjæring. Blå prikk markerer registrert energibrønn. 

 

Som omtalt i innledende beskrivelser av løsmassene er det påvist 
kvikkleire/sprøbruddsmateriale ved påhugg Hommelvik. Dette omtales nærmere i 
geoteknisk rapport [3].  

På grunn av kvikkleire/sprøbruddmateriale vil sprengning i forskjæring kreve tiltak som 
kan forhindre utstøting av bergmassen. Aktuelle tiltak er blant annet frigraving ned til 
minimum dypeste salvehull for å avdekke bergmassen nær sprengningsstedet og 
forsiktig sprenging. Ved sprenging må salver planlegges slik at utsprengte masser kastes 
ut mot kvikkleira/sprøbruddmaterialet. Redusert salvestørrelse kan også være et aktuelt 
tiltak for å redusere rystelsene.  

I forbindelse med sprengningsarbeidene ved påhugget i Hommelvik må det påregnes 
bruk av reduserte salvestørrelser, og god tildekking vil være nødvendig grunnet 
nærheten til eksisterende bebyggelse, kvikkleire/sprøbruddmateriale, veg og tunnel. God 
kontur bør etterstrebes. Det vil bli behov for stengning av eksisterende veg ved 
sprengning. I tillegg må det påregnes restriksjoner i tidspunkt for sprengning for å 
redusere trafikkulempene på eksisterende veg. Etter sprengning må det påregnes behov 
for inspeksjon i eksisterende tunnel. Omfang av inspeksjon må avklares før oppstart, 
basert på tilstandsregistrering i tunnelen. 

På grunn av kvikkleire/sprøbruddmateriale skal det etableres vibrasjonsmålere før 
arbeidene starter. Vibrasjoner fra sprengningen skal ikke overstige 45 mm/s i områder 
med kvikkleire/sprøbruddsmateriale [35]. Denne grenseverdien er toppverdien av 
frekvensveid svingehastighet på leirmassene i den retningen som har størst verdi.  

Vibrasjoner skal måles i bakken over eller i kvikkleireforekomsten, der kvikkleira er 
nærmest sprengningsstedet. Måleopplegget må etableres etter avtale med stedlig 
geotekniker og i henhold til gjeldende krav [35].  
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 Bergsikring  
Påhuggsflaten skal renskes, både maskinelt og manuelt. Bergsikring skal utføres 
fortløpende, og som hovedregel bør permanentsikring inngå som en del av 
arbeidssikringen.  

Aktuell bergsikring vurderes å være fordyblingsbolter (lengde 5 og 6 meter), 
sikringsbolter (3, 4 og 5 meter) og sprøytebetong (E700). Ved behov kan det også bli 
aktuelt med montering av nett og/eller isnett. All bergsikring avklares med 
ingeniørgeolog i byggefasen.  

Antatte sikringsmengder er vist i Tabell 16. Det gjøres oppmerksom på at 
mengdeanslagene er usikre og at det trolig vil bli justeringer i detaljeringsfasen.  

 Injeksjon  
Det forventes ikke behov for injeksjon i forbindelse med etablering av forskjæring og 
påhugg i Hommelvik.  

 Øvrige risikoreduserende tiltak 
Som beskrevet i kapittel 14.2 er det vurdert som lite sannsynlig at tunneldrivingen vil 
medføre skade på brønnen lokalisert nært påhugg Hommelvik (angitt som blått punkt i 
Figur 27). Det er ikke vurdert som nødvendig med øvrige risikoreduserende tiltak enn det 
som er beskrevet i dette kapittelet. 

 «Normal tunnel» 
Som vist i Figur 29 er hoveddelen av nytt tunnelløp definert som "normal tunnel".  

"Normal tunnel" er definert som områder i nytt tunnelløp hvor det ikke foreligger andre 
nærliggende forhold utover parallelt eksisterende vegtunnel som må hensyntas i 
byggeperioden.  

 Sprengningsopplegg 
Områdene med "normal tunnel" antas å kunne drives med normale salvelengder. Det må 
likevel påregnes at det i utsatte områder, eksempelvis områder med svakhetssoner, vil 
være nødvendig med redusert salvestørrelse. Det må i tillegg forventes restriksjoner i 
tidspunkt for sprengning for å redusere trafikkulempene på eksisterende veg. I spesielle 
tilfeller kan det også aktuelt med stenging av eksisterende tunnel.  

God kontur bør etterstrebes slik at undersprengning minimeres for å unngå utfordringer i 
forbindelse med nærhet til eksisterende tunnel. For å oppnå ønsket kontur bør 
kontursprengning utføres skånsomt. Hard lading av konturhull og hullene nærmest 
konturen, vil kunne skadet bergmassen rundt sprengningsprofilet. Reduserte ladninger vil 
også kunne bidra til å redusere sprengningsvibrasjonene.  

Det vil bli aktuelt med utvidelse av tunneltverrsnitt i forbindelse med etablering av nisjer, 
og i områder med dårlig bergmasse hvor det vil bli behov for større plass for tyngre 
bergsikring. Det vises til kapittel 11 for nærmere beskrivelse av antatt fordeling av 
bergmassekvalitet.  

Det antas at eksisterende tunnel er tilstrekkelig sikret for å unngå oppbomming eller 
utstøting, da tunnelen er sikret med armert sprøytebetong og radielle bolter langs hele 
tunneltraseen. 
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For å redusere påkjenningen på bergmassen mot eksisterende tunnel og for å redusere 
faren for skade på bergsikring og andre installasjoner i eksisterende tunnel, er det 
anbefalt en grenseverdi i eksisterende tunnelløp på 45 mm/s. Dersom de gitte 
vibrasjonsgrensene overstiges, må tunnelen inspiseres for å kontrollere at det ikke 
forekommer skader på konstruksjoner som kan være til risiko for trafikantene. 

Svingehastigheten skal måles på fast berg eller på betongkonstruksjoner i direkte 
kontakt med berget. Dersom det ikke er mulig å komme bak hvelvet i eksisterende 
tunnel, skal det utføres målinger nederst på fundamentet til hvelvet. Grenseverdien 
gjelder både i horisontal- og vertikalretning.  

Med bakgrunn i at sprengningsarbeidene pågår parallelt eksisterende tunneltrasé, 
anbefales det et måleopplegg med målere montert hver 10. meter i de mest 
vibrasjonsutsatte områdene. De vibrasjonsutsatte områdene er vurdert å være 
±40 meter langs tunnelstrekningen fra stuff. Dersom avstanden fra sprengningsstedet til 
nærliggende tunnel/bergrom er over 20 meter, kan avstanden mellom givere økes til 20 
meter. For Helltunnelen vil avstanden stort sett være over 20 meter, med unntak av ved 
påhuggsområder og i tverrforbindelser.  

 Bergsikring 
Alle salver skal kartlegges av ingeniørgeolog i byggefasen. 

Det skal utføres rensk etter hver salve, dette omfatter både maskinell og manuell rensk. 
Bergsikring skal utføres fortløpende, og som hovedregel skal permanentsikring inngå 
som en del av arbeidssikringen. Antatt fordeling av bergmasseklasser for nytt tunnelløp 
er vist i Tabell 13. 

"Normal tunnel" kan i hovedsak deles i to ulike kategorier; områder med god 
bergmassekvalitet og områder med dårlig bergmassekvalitet. I områder med god 
bergmassekvalitet (bergmasseklasse A/B og C ref. Figur 26) skal bergsikring utføres med 
spredt eller systematisk sikringsbolter (lengde 2,4 meter, 3 meter og 4 meter) og 
sprøytebetong (E700). Bergsikring skal som hovedregel utføres fra såle til såle. I 
områder med utvidet tunneltverrsnitt for nisjer skal bergsikring tilpasses 
tunnelutformingen med lengre bolter og eventuelt også tykkere sprøytebetong.  

I områder med dårlig bergmassekvalitet (bergmasseklasse D, E, F og G ref. Figur 26) vil 
det være behov for tyngre bergsikring. Dette omfatter blant annet passering av større 
svakhetssoner. I tillegg til sikringsbolter (lengde 2,4 meter, 3 meter og 4 meter) og 
sprøytebetong (E700), vil det her kunne bli nødvendig med bruk av forbolter og armerte 
sprøytebetongbuer. Bruk av sprøytebetong (E1000) kan også bli aktuelt. Det kan også bli 
nødvendig med full utstøping. Antatte sikringsmengder er vist i Tabell 15. Det gjøres 
oppmerksom på at mengdeanslagene er usikre og at det trolig vil bli justeringer i 
detaljeringsfasen. All bergsikring skal avklares med ingeniørgeolog i byggefasen. 

Ved behov skal det utføres testing av leirmateriale i påtrufne svakhetssoner med tanke 
på å avdekke eventuelle svellende egenskaper.  

 

 Injeksjon  
Som beskrevet i kapittel 14.4 forventes det ikke behov for systematisk forinjeksjon ved 
driving av nytt tunnelløp. Likevel må det påregnes at det kan bli behov for behovsprøvd 
forinjeksjon dersom det oppstår store punktlekkasjer som vanskeliggjør tunneldrivingen, 
eksempelvis om det påtreffes vannførende svakhets-/knusningssoner, eller dersom 
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innlekkasjen overstiger anbefalte innlekkasjekrav. Systematisk sonderboring med 
vanntapsmåling vil avklare behov for forinjeksjon, basert på anbefalt maksimal 
innlekkasje på 20 l/min/100 m tunnel beskrevet i kapittel 14.4.  

Det må utarbeides rutiner for injeksjon for å hindre utgående i eksisterende tunneler 
og/eller bergrom. Det må i tillegg gjennomføres inspeksjoner under injiseringsarbeidene. 

 

 Risikoreduserende tiltak  
Følgende tiltak foreslås i forbindelse med driving av nytt tunnelløp:  

 Før sprengningsarbeidene starter må eksisterende vegtunnelen inspiseres av 
entreprenør for å dokumentere tunnelens tilstand.  

 Det må legges opp til jevnlig inspeksjon i eksisterende vegtunnel for å se til at 
driving av nytt tunnelløp ikke påvirker bergmassestabiliteten i dagens tunnelløp.  

 Det skal gjennomføres systematisk sonderboring under driving. Det anbefales 
boret 4 hull à 30 meter, med 5 meter overlapp.   

 Ved sprenging stenges eksisterende tunnel. Tunnelen gjenåpnes etter inspeksjon 
fra kjøretøy der det kontrolleres at ingenting har rast ut i vegbanen. Dette kan 
vurderes når avstanden mellom løpene øker og entreprenøren har kontroll på 
rystelsene. 

 Det kan i tillegg gjennomføres periodiske inspeksjoner, inkluderer bak hvelv der 
det er mulig å komme til, for å undersøke eventuelt skadeomfang forårsaket av 
nærliggende sprengning. Omfang av slik inspeksjon må tilpasses ut fra registrert 
tilstand i tunnelen før oppstart. 

 Kartlegging og vurdering av stedlige bergmasseforhold skal utføres fortløpende, 
og fortrinnsvis etter hver salve. Denne kartleggingen vil danne grunnlag for 
bestemmelse av sikringsomfang, samt eventuelle justeringer i drive- og 
sprengningsopplegg. Det skal være tilgang til korg eller annen egnet 
arbeidsplattform slik at kartlegging også kan utføres i hengen.  

 

  Tverrforbindelser 
Som beskrevet i kapittel 1.5 skal det etableres til sammen 14 tverrforbindelser mellom 
ny og eksisterende tunnel. Plassering av tverrforbindelsene er vist i ingeniørgeologisk 
kart i vedlegg 2. Disse er planlagt med tunneltverrsnitt T4, og vil få lengder på mellom 
18 og 52 meter.  

 Sprengningsopplegg 
Sprengningsopplegg må tilpasses anleggsdriften, men med bakgrunn i kort avstand til 
eksisterende tunnelløp må det forventes at det vil være behov for risikoreduserende 
tiltak under driving. Dette kan eksempelvis omfatte reduserte salvelengder, delte salver, 
forsiktig sprengning samt inspeksjon i eksisterende løp. Videre må det avklares behov for 
montering av vibrasjonsmålere og eventuelle behov for ekstra sikring i eksisterende 
tunnel. Sprengningsarbeidene må utføres i tett dialog med Statens vegvesen, og det må 
påregnes at det vil bli behov for stenging av eksisterende veg ved sprengning. I tillegg 
må det påregnes at det vil bli restriksjoner i tidspunkt for sprengning for å redusere 
trafikkulempene på eksisterende veg. 

Endelig plan for sprengningsarbeidene må avklares i byggefasen, men det anbefales at 
de siste 5-10 meterne drives fra eksisterende tunnel. Når sprengning av 



Ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan – Helltunnelen 
Dok.kode: E6RV-MUL-GE-RPT-CAB16-0006 
Rev: 01 
Dato: 21/06/2019  

 

 
 

Side 71 av 89 

 

tverrforbindelsene er under 20 meter fra eksisterende tunnel, bør driving skje med 
reduserte salvelengder, og eventuelt også delte salver. 

 Bergsikring 
Med bakgrunn i geologiske forhold som vist i ingeniørgeologisk kart i vedlegg 2, er det 
ingen av tverrforbindelsene som skal etableres i områder med større antatte 
svakhetssoner. Som for "normal tunnel" skal det gjennomføres fortløpende oppfølging og 
kartlegging av ingeniørgeolog for å vurdere omfang av bergsikring. Bergsikring skal i 
utgangspunktet utføres fra såle til såle. Det forventes at bergsikring i tverrforbindelse i 
hovedsak vil kunne utføres ved bruk av bergbolter og sprøytebetong.  

 Injeksjon  
Det forventes ikke behov for injeksjon ved driving av tverrforbindelsene. 

 Risikoreduserende tiltak  
Det bør i hovedsak legges opp til tilvarende tiltak som beskrevet i kapittel 16.3 for 
"normal tunnel". For å avklare nøyaktig avstand til eksisterende tunnel bør det utføres 
sonderboring i tilstrekkelig tid før forventet gjennomslag.  

 

  Kryssing av jernbanetunnel og rømningstunnel R3 

 Sprengningsopplegg 
Nytt tunnelløp vil krysse over eksisterende jernbanetunnel og rømningstunnel R3. 
Eksisterende jernbanetunnel er angitt med oransje og rømningstunnel R3 er angitt med 
grønt i Figur 31. Rømningstunnel R3 er en tunnel fra eksisterende jernbanetunnel og opp 
i tverrslagstunnelen for eksisterende vegtunnel. Avstanden i krysningspunktet mellom 
nytt tunnelløp og eksisterende rømningstunnel er ca. 18 meter.  

Det er fastsatt en hensynsone i forbindelse med kryssingen mellom profilnummer 20210 
og 20520.  
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Figur 31: Definert hensynssone (gul-/rødstripet skravur) for kryssing av eksisterende jernbane og 
rømningstunnel R3, kartutsnitt (eksisterende profilering).  

 

Som det framgår av Tabell 13 er det i dette området antatt at bergmasseforholdene vil 
være til dels dårlige. Med bakgrunn i dette må det forventes at det vil bli behov for 
utvidet sprengningsprofil på store deler av denne strekningen for å gi plass for tyngre 
bergsikring.  

Det må påregnes reduserte salvelengder og restriksjoner på underboring i dette partiet. 
Videre må det påregnes at det må monteres rystelsesmålere i jernbanetunnelen, og det 
kan bli aktuelt med skjerpede rystelseskrav langs denne strekningen. 

På grunn av nærhet til jernbane må det forventes krav om hovedsikkerhetsvakt 
(sikkerhetsmann), og restriksjoner i tidspunkt for sprengning langs denne hensynssonen. 
Dette må avklares før oppstart. 

 Bergsikring 
Med bakgrunn i forventede bergmasseforhold i dette området må det antas at det vil 
være behov for tyngre bergsikring langs store deler av denne strekningen. Tyngre 
bergsikring omfatter i tillegg til systematisk boltesikring og sprøytebetong, også forbolter 
samt armerte sprøytebetongbuer. Som beskrevet i kapittel i kapittel 7.1.2 gikk det ras i 
dette området ved driving av eksisterende vegtunnel. Med bakgrunn i dette må det 
forventes at det også kan bli behov for full utstøpning på deler av strekningen.  

 Injeksjon  
Det forventes i utgangspunktet ikke behov for injeksjon ved kryssing av rømningstunnel 
R3. Som for driving av såkalt "normal tunnel" må det også i dette området utføres 
systematisk sonderboring med vanntapsmåling. Dersom maksimal innlekkasje overstiger 
20 l/min/100 m tunnel som beskrevet i kapittel 14.4, må det utføres injeksjon.  
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 Risikoreduserende tiltak  
Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere hvor et menneskeliv gikk tapt i forbindelse med 
ras i tunnelen under driving av eksisterende vegtunnel, bør det i dette partiet legges opp 
til særskilt tett oppfølging, både fra entreprenør og ingeniørgeolog.  

  Kryssing av eksisterende tverrslag 
Det nye tunnelløpet vil krysse gjennom eksisterende tverrslag, som vist med grønt i 
kartutsnitt i Figur 32. Det er forventet kryssing i plan. Med bakgrunn i dette er det 
vurdert en hensynsone mellom profil 20500 og 20540.   

 

Figur 32: Definert hensynssone (gul-/rødstripet skravur) for kryssing av eksisterende tverrslag, kartutsnitt. 
(eksisterende profilering). 

 

 Sprengningsopplegg 
Før sprengningsarbeidene starter må det utføres inspeksjon i eksisterende tverrslag for å 
kartlegge bergmasseforhold, for å avklare behov for ekstra sikringsarbeider og 
tildekking/sikring av infrastruktur. Forberedende arbeider må utføres i tett dialog med 
Statens vegvesen.  

Som for tverrforbindelsene må sprengningsopplegget også ved kryssing av eksisterende 
tverrslag tilpasset anleggsdriften. Tiltak slik som reduserte salvelengder, delte salver og 
forsiktig sprengning vil være aktuelt når drivingen nærmer seg gjennomslag inn i 
eksisterende tverrslag, anslagsvis når det gjenstår 20 meter til gjennomslag.  

Det er antatt at bergmasseforholdene i området kan være til dels dårlige, og det må 
derfor forventes at det vil kunne bli behov for utvidet sprengningsprofil for å gi plass til 
tyngre bergsikring.  

Det kan bli aktuelt med skjerpede rystelseskrav langs denne strekningen. 

 Bergsikring 
Som det framgår av Tabell 13 er det i dette området antatt at bergmasseforholdene vil 
være til dels dårlige. Det må derfor forventes at det vil bli behov for tyngre bergsikring 
på strekningen. Tyngre bergsikring omfatter i tillegg til systematisk boltesikring og 
sprøytebetong, også forbolter og armerte sprøytebetongbuer.  
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 Injeksjon  
Det forventes i utgangspunktet ikke behov for injeksjon ved kryssing av eksisterende 
tverrslag. Som for driving av såkalt "normal tunnel" må det også i dette området utføres 
systematisk sonderboring med vanntapsmåling. Dersom maksimal innlekkasje overstiger 
20 l/min/100 m tunnel som beskrevet i kapittel 14.4, må det utføres injeksjon.  

 Risikoreduserende tiltak  
Tverrslagstunnelen benyttes som adkomsttunnel for nødetatene ved hendelser i 
eksisterende Helltunnel. Arbeidet med gjennomslag og opphold i rømningstunnelen må 
uføres i nær dialog med nødetatene for å sikre at sikkerhetsnivået i eksisterende tunnel 
opprettholdes under drivingen.  

Ut over dette er det ikke vurdert behov for andre tiltak.  

  Fina-anlegget 
Nytt tunnelløp vil passere forbi Fina-anlegget, som vist blant annet i ingeniørgeologisk 
kart og kartutsnitt i Figur 33.  

Som beskrevet i kapittel 1.3 er all informasjon om Fina-anlegget i utgangspunktet 
gradert informasjon, slik at det ikke foreligger detaljert kunnskap om hvor anlegget er 
lokalisert. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det gjennomført innmålinger i 
Fina-anlegget som viser at avstanden fra senterlinje i nytt tunnelløp til Fina-anlegget er 
større enn avstanden mellom senterlinjene i ny og eksisterende vegtunnel. Avstanden 
mellom nytt tunnelløp og Fina-anlegget er derfor minimum 40 meter. Med bakgrunn i 
dette er det definert en hensynsone mellom profil 20650 og 20850 for arbeidene parallelt 
med Fina-anlegget. 

 

Figur 33: Definert hensynssone (gul-/rødstripet skravur) for driving parallelt med Fina-anlegget (eksisterende 
profilering). 
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 Sprengningsopplegg 
Det antas at tunnelen i utgangspunktet kan drives på tilsvarende måte som for "normal 
tunnel" i dette området, men at det vil være behov for særskilt oppfølging av 
ingeniørgeolog. Det bør i denne fasen være tett dialog med Bane NOR og Forsvarsbygg.  

Med bakgrunn i hva som er tilgjengelig av informasjon om Fina-anlegget, er det antatt at 
det ikke vil være behov for sikringsarbeider inne i fjellhallene før driving av nytt 
tunnelløp. Det bør likevel utføres inspeksjon av anlegget før drivingen starter, hvor det i 
samarbeid med eier av anlegget avklares eventuelle behov for risikoreduserende tiltak.  

Det må også forventes installasjon av rystelsesmålere på den/de lokalitetene i 
Fina-anlegget som ligger nærmest nytt løp. 

 Bergsikring 
Det er ikke forventet bergsikring ut over det som er nødvendig ut fra antatt 
bergmasseklasse langs hensynssonen.  

 Injeksjon  
Det forventes i utgangspunktet ikke behov for injeksjon ved driving av tunnel parallelt 
med Fina-anlegget, men som for driving av såkalt "normal tunnel" må det også i dette 
området utføres systematisk sonderboring med vanntapsmåling. Dersom maksimal 
innlekkasje overstiger 20 l/min/100 m tunnel som beskrevet i kapittel 14.4, må det 
utføres injeksjon.  

 Risikoreduserende tiltak  
Ut over de beskrevne forholdene er det ikke vurdert behov for øvrige risikoreduserende 
tiltak. 

  Fina-tunnelen 
Ny vegtunnel vil krysse over Fina-tunnelen. Som beskrevet i kapittel 1.3 er også 
informasjon om Fina-tunnelen i utgangspunktet gradert informasjon, slik at det ikke 
foreligger kunnskap om nøyaktig plassering av tunnelen, hverken i horisontal- eller 
vertikalplanet. Som tidligere beskrevet krysser jernbanetunnelen gjennom Fina-tunnelen. 
Ut fra tilgjengelige tegninger for jernbanetunnelen antas Fina-tunnelen å krysse ca. 7 
meter under eksisterende tunnel. Med bakgrunn i dette er det fastsatt en hensynsone 
mellom profil 21120 og 21270, se Figur 34.  

Det skal også etableres en tverrforbindelse som krysser over Fina-tunnelen. Det må 
påregnes tilsvarende krav i forbindelse med driving av denne tverrforbindelsen som for 
driving av "normal tunnel". 
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Figur 34: Definert hensynssone (gul-/rødstripet skravur) for kryssing av Finatunnelen, kartutsnitt (eksisterende 
profilering).  

 

 Sprengningsopplegg 
Ved kryssing av Fina-tunnelen må det forventes reduserte salvelengder og strenge 
restriksjoner på underboring og rystelser. Det vil være behov for særskilt oppfølging av 
ingeniørgeolog. Det bør i denne fasen være tett dialog med Forsvarsbygg.  

Før det kan sprenges innenfor hensynssone må det gjennomføres inspeksjon i Fina-
tunnelen. Videre må det forventes behov for supplerende sikring i Fina-tunnelen før 
sprengningsarbeidene starter. Øvrige tiltak må avklares med Fina-tunnelens eier.  

 Bergsikring 
Det er ikke forventet bergsikring ut over det som er nødvendig ut fra antatt 
bergmasseklasse langs hensynssonen.  

 Injeksjon  
Det forventes i utgangspunktet ikke behov for injeksjon ved kryssing av Fina-tunnelen, 
men som for driving av såkalt "normal tunnel" må det også i dette området utføres 
systematisk sonderboring med vanntapsmåling. Dersom maksimal innlekkasje overstiger 
20 l/min/100 m tunnel som beskrevet i kapittel 14.4, må det utføres injeksjon. Det må 
forventes særskilte rutiner for injeksjon ved kryssing av Fina-tunnelen dersom det skulle 
bli behov for injeksjon i dette området. 

 Risikoreduserende tiltak  
Det må påregnes jevnlige inspeksjoner i Fina-tunnelen under driving i hensynssonen.  
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  Påhugg Hell  

 Sprengningsopplegg 
Påhugg Hell er definert som strekningen fra forskjæring ved profil ca. 22255, via påhugg 
ved profil ca. 22220 til profil ca. 22170. 
Som beskrevet tidligere finnes det både bebyggelse samt en sonderingsbrønn innenfor 
influensområdet ved påhugget på Hell. Brønnene er omtalt i kapittel 14.2, og vil ikke bli 
nærmere omtalt her. 

Med bakgrunn i Norsk standard NS8141 Vibrasjoner fra sprengning og annen 
anleggsvirksomhet [34] skal omkringliggende bygninger og andre konstruksjoner som 
kan tenkes å bli berørt av sprengningsarbeidet besiktiges før og etter at arbeidet er 
utført. Anbefalt grense for området som skal besiktiges er en avstand på 50 meter for 
byggverk fundamentert på berg og 100 meter for byggverk fundamentert på løsmasser i 
områder med sammenhengende bebyggelse. Ved omfattende sprengningsarbeider skal 
det, etter spesiell bedømming, utføres besiktigelse over større avstander [34].  

Det anbefales at det utføres bygningsbesiktigelse og utarbeides rystelseskrav for 
bygninger innenfor 100 meter fra påhugget (angitt med rød stiplet linje i Figur 35). Som 
det framgår av figuren bør det som et minimum utføres bygningsbesiktigelse eller 
beregning av rystelseskrav for eiendommene 162/485, 162/118 og 162/125. Før 
anleggsstart må det også avklares om det er behov for, eller ønske om, å inkludere flere 
av boligene i området i bygningsbesiktigelsene.  

 

Figur 35: Bebyggelse som ligger innenfor influenssonen til tunnelen, og innenfor 100-metersgrensa fra 
tunnellinja. Rosa prikk markerer registrert sonderingsbrønn. 

 

Som vist i Figur 25 skal påhugget på Hell etableres under dagens jernbanelinje. Dette vil 
krevet at det etableres fylling i og ved Stjørdalsfjorden for å gi nødvendig areal og tilgang 
til påhuggsområdet. Som omtalt i innledende kapitler om løsmasser er det påvist 
kvikkleire/sprøbruddsmateriale ved Hellstranda og ute i Stjørdalsfjorden. Etablering av 
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fylling og adkomst til påhuggsområdet må gjøres i samarbeid med geoteknisk 
kompetanse. Dette omtales nærmere i geoteknisk rapport [4]. 

På grunn av kvikkleire/sprøbruddmateriale vil sprengning i forskjæring kreve tiltak som 
kan forhindre utstøting av bergmassen. Aktuelle tiltak er blant annet frigraving ned til 
minimum dypeste salvehull for å avdekke bergmassen nær sprengningsstedet og 
forsiktig sprenging. Ved sprenging må salver planlegges slik at utsprengte masser kastes 
ut mot kvikkleira/sprøbruddmaterialet. Redusert salvestørrelse kan også være et aktuelt 
tiltak for å redusere rystelsene.  

I forbindelse med sprengningsarbeidene ved påhugget på Hell må det påregnes bruk av 
reduserte salvestørrelser, og god tildekking vil være nødvendig grunnet nærheten til 
kvikkleire, veg og jernbane. God kontur bør etterstrebes. Det vil bli behov for stenging av 
eksisterende veg ved sprengning. I tillegg må det påregnes restriksjoner i tidspunkt for 
sprengning for å redusere trafikkulempene på eksisterende veg. Etter sprenging må det 
påregnes behov for inspeksjon i eksisterende tunnel. Omfang av inspeksjon må avklares 
før oppstart, basert på tilstandsregistrering i tunnelen. 

På grunn av nærhet til jernbanen må det påregnes restriksjoner med tanke på 
tidspunkter for sprenging, samt for bruk av hovedsikkerhetsvakt (sikkerhetsmann). Dette 
må avklares med Bane NOR før oppstart. 

På grunn av kvikkleire/sprøbruddmateriale skal det etableres vibrasjonsmålere før 
arbeidene starter. Vibrasjoner fra sprengningen skal ikke overstige 45 mm/s i områder 
med kvikkleire/sprøbruddsmateriale [35]. Denne grenseverdien er toppverdien av 
frekvensveid svingehastighet på leirmassene i den retningen som har størst verdi.  

Vibrasjoner skal måles i bakken over eller i kvikkleireforekomsten, der kvikkleiren er 
nærmest sprengningsstedet. Måleopplegget må etableres etter avtale med stedlig 
geotekniker og i henhold til gjeldende krav [35].  

 Bergsikring 
Påhuggsflaten skal renskes, både maskinelt og manuelt. Bergsikring skal utføres 
fortløpende, og som hovedregel bør permanentsikring inngå som en del av 
arbeidssikringen.  

Aktuell bergsikring vurderes å være fordyblingsbolter (lengde 5 og 6 meter), 
sikringsbolter (3, 4 og 5 meter) og sprøytebetong (E700). Ved behov kan det også bli 
aktuelt med montering av nett og/eller isnett. All bergsikring avklares med 
ingeniørgeolog i byggefasen.  

Antatte sikringsmengder er vist i Tabell 16. Det gjøres oppmerksom på at 
mengdeanslagene er usikre og at det trolig vil bli justeringer i detaljeringsfasen.  

 Injeksjon  
Det forventes ikke behov for injeksjon i forbindelse med etablering av forskjæring og 
påhugg ved Hell.   

 Øvrige risikoreduserende tiltak 
Som beskrevet i kapittel 14.2 er brønnen innenfor influensområdet til påhugg Hell (angitt 
som rosa punkt i Figur 35) en sonderingsbrønn uten kjent funksjon i dag. Det forventes 
ikke at tunneldrivingen vil medføre skade på brønnen og det er derfor ikke vurdert behov 
for tiltak.  
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Påhugget skal etableres under eksisterende Muruvikbane. Skinner og balastpukk skal 
fjernes og Muruvikbanen skal være stengt mens arbeidene med påhugget pågår. 
Deretter skal banen reetableres på samme nivå som tidligere. Det forventes ikke at 
sprengingsarbeidene vil medføre nedfall av stein på de deler av Muruvikbanen som ikke 
berøres av anleggsarbeidene, men det anbefales at det gjennomføres en inspeksjon før 
og etter arbeidene for å kartlegge eventuelle skader som skyldes anleggsarbeidene. 
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17  INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER KNYTTET TIL 
PLANLAGTE BERGARBEIDER I EKSISTERENDE TUNNEL  

Som beskrevet innledningsvis i kapittel 1.1 skal eksisterende tunnelløp oppgraderes til 
gjennomgående tunneltverrsnitt T9,5. I tillegg skal eksisterende tunnel ha stoppsikt på 
220 meter samt økt siktutvidelse, noe som blant annet innebærer behov for strossing og 
utvidelse av dagens tunnelløp. 

 Havarinisjer 
Som beskrevet i kapittel 1.5 skal eksisterende tunnel bli nordgående løp. Dette medfører 
at de nye nisjene etableres på høyre side (sett i nordlig retning mot Hell). Videre 
innebærer dette at nødvendige nisjer i stor grad omfatter etablering av nye framfor 
utvidelse av eksisterende. 

Det skal etableres 7 havarinisjer i eksisterende tunnel, hvor hver av dem omfatter en 
utvidelse på ca. 180 m2.   

Berguttak og sikring skal utføres etter gjeldende krav. Det må forventes noe tyngre 
bergsikring i disse områdene i form av lengre bolter og tykkere sprøytebetong som følge 
av utvidet tverrsnitt. Videre må det også forventes at det kan bli behov for bergsikring i 
hele tunnelprofilet ved etablering av ny nisje, ikke kun i selve utvidelsen.  

Det presiseres at det kan bli aktuelt med mindre justeringer i forbindelse med plassering 
av havarinisjene i byggeperioden dersom det avdekkes bergmasseforhold som tilsier 
behov for dette. Videre må det påregnes at det kan bli behov for tyngre bergsikring i 
form av eksempelvis armerte sprøytebetongbuer dersom nisjene etableres i/ved 
svakhetssoner.  

  Siktutvidelse 
Som beskrevet i kapittel 1.5 vil det være behov for siktutvidelse i eksisterende tunnel ca. 
mellom profil 20700 til 21180 i henhold til eksisterende profilering. Dette tilsvarer fra ca. 
21875 til eksiterende påhugg i henhold til ny profilering. Behovet for strossing på denne 
strekningen vil ha varierende bredde, og omfatter ca. 1150 m2.  

Berguttak og sikring av siktutvidelsene skal utføres etter gjeldende krav. Forsiktig 
sprengning må påregnes som følge av nærhet til eksisterende jernbanetunnel. Arbeidene 
må avklares med Bane NOR og eventuelle risikoreduserende tiltak bør avklares. Det må 
påregnes at det kan bli restriksjoner i tidspunkt for sprengning.  

Videre må det forventes noe tyngre bergsikring i disse områdene i form av lengre bolter 
og tykkere sprøytebetong som følge av utvidet tverrsnitt. Det må også påregnes at det 
kan bli behov for tyngre bergsikring i form av eksempelvis armerte sprøytebetongbuer 
dersom det avdekkes bergmasseforhold som tilsier behov for dette.  

  Øvrige behov for tiltak 
Det forventes ikke behov for strossing utover havarinisjene og siktutvidelsen som 
beskrevet ovenfor. Unntaket er eventuelle behov for utvidelser i forbindelse med 
montering av nye vifter eller øvrige installasjoner, dette må avklares i senere planfase.  

Området med full utstøping i eksisterende tunnel er også avklart å tilfredsstille krav om 
tunnelprofil T9,5 uten at det utføres utvidelse.  
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Som beskrevet i kapittel 7.1.7 er det utført inspeksjon bak hvelv i eksisterende 
tunnelløp. Store deler av tunnelen er inspisert, men enkelte steder er det så trangt at det 
ikke er mulig å komme fram. Det kan derfor ikke utelukkes at det forekommer områder 
hvor det vil være behov for supplerende bergsikring.  

Det antas at rehabilitering av eksisterende tunnelløp vil omfatte fjerning av og montering 
av ny vann- og frostsikring og/eller nye betongelementer. Dette vil gi mulighet for en 
mer gjennomgående inspeksjon av bergforholdene samt avklare behovet for supplerende 
bergsikring.  

I forbindelse med rehabilitering av eksisterende løp vil vibrasjoner fra 
sprengningsarbeidene kunne berøre omkringliggende bygninger. Som det framgår av 
Figur 36 er det flere eiendommer som bør besiktiges før og etter at arbeidene er utført. 
Som beskrevet tidligere er anbefalt grense for områder som skal besiktiges en avstand 
på 50 meter for byggverk fundamentert på berg og 100 meter for byggverk 
fundamentert på løsmasser [34]. Som det framgår av Figur 36 bør det som et minimum 
utføres besiktigelse av ytterligere to eiendommer, gnr/bnr 162/293 og 162/341. Den 
vertikale avstanden ned til eksisterende tunnel er ca. 90 meter, så ved fundamentering 
på fjell, er det ikke pålagt besiktigelse, men det anbefales at dette utføres. 

 

Figur 36: Rehabilitering av eksisterende Helltunnel, influensområde påhugg Hell, nærliggende bebyggelse ved 
fv. 950. 
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18  GEOTEKNISK KATEGORI  
Eurokode 7 (NS-EN 1997-1:2004+NA:2008) [36] stiller krav til prosjektering ut fra tre 
ulike geotekniske kategorier med tilhørende kontrollnivå. Valg av kategori gjøres ut fra 
standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering». 

I veilederen til Eurokode 7 for konstruksjoner i/på berg anbefales det at prosjektets 
pålitelighetsklasse (CC/RC) benyttes som utgangspunkt for fastsettelse av geoteknisk 
kategori [37].  

Eurokode 0 (NS-EN 1990:2002+NA:2008) [38] definerer konstruksjoners plassering med 
hensyn til konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser er 
behandlet i standardens tillegg B (informativt), mens veiledende eksempler på 
klassifisering av konstruksjoner i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA 
(informativt), tabell NA.A1 (901), og gjengitt i Tabell 19 nedenfor. Her er grunn- og 
fundamenteringsarbeider splittet i følgende to alternativer:  

• «i kompliserte tilfeller» 
• «ved enkle og oversiktlige grunnforhold» 

Tabell 19. Utdrag fra tabell NA.A1(901) i Nasjonalt tillegg til Eurokode 0 [38]. 

Veiledende eksempler for klassifisering av 
byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler 

Pålitelighetsklasse (CC/RC) 

1 2 3 4 

Atomreaktorer, lager for radioaktivt avfall    x 

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i 
kompliserte tilfeller 1)  (x) x (x) 

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg 
ved enkle og oversiktlige grunnforhold 1) x (x)   

1) Ved vurdering av pålitelighetsklasse for grunn- og fundamenteringsarbeider og 
undergrunnsanlegg skal det også tas hensyn til omkringliggende områder og byggverk 

 

Ut fra tabellen (gjengitt i utdrag i Tabell 19) vurderes det at nytt løp for Helltunnelen skal 
ligge i pålitelighetsklasse 3. Dette med bakgrunn i nærheten til flere eksisterende 
tunneler og bergrom, samt vekslende geologiske og ingeniørgeologiske forhold.  

Geoteknisk kategori fremkommer som en funksjon av pålitelighetsklasse og 
vanskelighetsgrad [37]. Vanskelighetsgraden, se Tabell 20, vurderes å være høy i 
områder nær eksisterende infrastruktur, mens den i øvrige deler av tunnelen vurderes 
som middels. Vanskelighetsgraden ved påhuggene vurderes også som høy, med 
bakgrunn i nærheten til eksisterende infrastruktur.  
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Tabell 20. Vanskelighetsgrad [37]. 

Vanskelighetsgrad  

Lav Oversiktlige og enkle grunnforhold eller et prosjekt som er lite 
påvirket av grunnforholdene. Ingen eller bare enkle 
grunnundersøkelser kreves for å fastlegge eventuelle nødvendige 
geotekniske parametere. Tilfredsstillende erfaringer fra tilsvarende 
grunnforhold og konstruksjoner kan dokumenteres. 

Middels Noe uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt som er 
påvirket av grunnforholdene. Grunnforholdene kan fastlegges med 
rimelig grad av nøyaktighet. Tilfredsstillende erfaringer fra 
tilsvarende grunnforhold og konstruksjoner kan dokumenteres. 

Høy Uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt som er 
påvirket av grunnforholdene. Grunnforholdene kan bare delvis 
fastsettes og undersøkelser under bygging kan være nødvendig. 

 

Geoteknisk kategori defineres som vist i Tabell 21. Med bakgrunn i vurderingen gjort 
ovenfor, hvor Helltunnelen er vurdert å ligge i pålitelighetsklasse 3 samt i hovedsak ha 
høy vanskelighetsgrad, plasseres Helltunnelen i kategori 3. Dette samsvarer også med 
SVVs håndbok N500 [9] som beskriver at alle vegtunnelprosjekter i utgangspunktet skal 
ligge i geoteknisk kategori 3. Dette omfatter pålitelighetsklasse 3 og kontrollklasse U, det 
vil si uavhengig kontroll.  

 
Tabell 21. Definisjon av geoteknisk kategori [37]. 

Pålitelighetsklasse 

Vanskelighetsgrad 

Lav Middels Høy 

CC/RC 1 1 1 2 

CC/RC 2 1 2 2/3 

CC/RC 3 2 2/3 3 

CC/RC 4 * * * * 

* Vurderes særskilt 
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19  KRAV TIL PROSJEKTERING  
I kapittel 2.1 «Krav til prosjekteringen» i Eurokode 7 [36], stilles det krav til at det for 
hver geoteknisk dimensjon skal kontrolleres at ingen aktuelle grensetilstander blir 
overskredet, og det presenteres fire ulike prosjekteringsprinsipper for å ivareta dette; 
geoteknisk prosjektering ved beregning, prosjektering ved konstruktive tiltak, 
prøvebelastning og modellprøving samt observasjonsmetoden.   

For konstruksjonene omtalt i foreliggende rapport vil aktuelle prinsipper være 
prosjektering ved konstruktive tiltak i kombinasjon med prosjektering ved 
observasjonsmetoden, beskrevet i henholdsvis kapittel 2.5 og 2.7 i Eurokode 7 [36]. 
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20  BEMANNING I BYGGEFASEN  

  Tunnelarbeider 
I byggefasen skal det gjennomføres ingeniørgeologisk befaring og kartlegging etter at 
rensk er utført. Minimum en kontrollørstilling pr. skift skal være bemannet av personell 
med utdanning innen ingeniørgeologi, og erfaring med bergsikringsarbeider og injeksjon. 
Øvrige kontrollørstillinger skal som et minimum være bemannet av personell med KVU-
kurs innen ingeniørgeologi.  

Kartlegging og vurdering av stedlige bergmasseforhold skal utføres fortløpende, og 
fortrinnsvis etter hver salve. Denne kartleggingen vil danne grunnlag for bestemmelse av 
sikringsomfang, samt eventuelle justeringer i drive- og sprengningsopplegg. Det skal 
være tilgang til korg eller annen egnet arbeidsplattform slik at kartlegging også kan 
utføres i hengen.  

Utført kartlegging, sikring og dokumentasjon skal kvalitetssikres av personell med 
nødvendig kompetanse innen ingeniørgeologi.  

  Dagarbeider 
I påhuggsområdene og forskjæringene skal det foretas ingeniørgeologiske befaringer 
etter at berget er avdekket, før sprengning finner sted. Denne kartleggingen skal utføres 
av ingeniørgeolog med relevant erfaring. Sprengningsopplegg skal tilpasses fortløpende 
mens etablering av bergskjæringer pågår. 

Utsprengte bergskjæringer skal lastes ut og kartlegges etter hver salve. Rekkefølge på 
berguttak, behov for fortløpende bergsikring og begrensninger knyttet til boret lengde, 
salvestørrelse etc. bestemmes i samråd med ingeniørgeolog. 
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21  BEHOV FOR VIDERE UNDERSØKELSER  
Behov for videre undersøkelser omfatter følgende: 

 Inspeksjon av eksisterende tunneler og anlegg. Dette omfatter både 
bergmasseforhold og tekniske installasjoner.  

 Bygningsbesiktigelse/beregning av rystelseskrav 
 Kartlegging av brønner innenfor tunnelens influensområde 

Det må gjennomføres inspeksjon av eksisterende vegtunnel for å dokumentere 
førtilstanden i tunnelen samt markere eventuelle observerte riss i sprøytebetong og 
hvelv. Inspeksjonen bør også omfatte elektriske installasjoner med tanke på å fastsette 
rystelseskrav for blant annet tekniske rom i eksisterende tunnel.  

I forkant av sprengningsarbeidene bør det gjennomføres en inspeksjon med utførende 
entreprenør, slik at også de har førstehåndsinntrykk av forholdene i eksisterende tunnel. 
En slik inspeksjon må også omfatte tekniske installasjoner slik som blant annet tekniske 
rom og vifter for å avdekke eventuelle behov for supplerende sikring av disse før 
sprengningsarbeidene starter.  

Videre bør det også utføres tilsvarende inspeksjoner i eksisterende jernbanetunnel, Fina-
tunnel og Fina-anlegg, fortrinnsvis i områdene der ny vegtunnel skal krysse. Det må 
avklares med Bane NOR og Forsvarsbygg om slike befaringer lar seg gjennomføre.  

Før arbeidene starter må fundamenteringsforhold for bebyggelse innenfor 
100-meterssonen fra tunnelen avklares slik at det kan beregnes korrekte rystelseskrav i 
henhold til gjeldende lovverk. Det anbefales at det gjennomføres tilstandsbesiktigelse av 
disse boligene. 

Det bør gjøres en nærmere kartlegging av brønner innenfor tunnelens influensområde, 
da det kan forekomme brønner som ikke er registrert i grunnvannsdatabasen [15]. I 
forbindelse med driving av eksisterende jernbanetunnel ble det etablert og instrumentert 
flere brønner som ble logget undervegs i byggeperioden. Det kan vurderes å opprette 
dialog med Bane NOR om disse brønnene, dersom det anses som relevant å benytte dem 
til oppfølging også under driving av ny vegtunnel.  

For å redusere usikkerheten knyttet til borslitasje og bergmassenes egnethet til 
vegformål kan det utføres labtesting før oppstart. Basert på forventet variasjon i 
bergarter gjennom tunnelen må det utføres et stort antall tester for å gi et representativt 
bilde for tunnelen.  

For å ytterligere redusere usikkerheten knyttet til bergmassen kan det utføres flere 
kjerneboringer. Ingeniørgeologisk kartlegging i dagen og under jord, kombinert med 
erfaringer fra eksisterende tunnelrom, viser at bergmassen varierer over korte 
avstander. Enkeltstående supplerende kjerneborhull vil derfor kun marginalt redusere 
usikkerheten. Dersom det skal gjøres kjerneboring med den hensikt å skape et 
representativt inntrykk av bergforholdene kreves et stort antall kjerneborhull. 
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Vedlegg 1: Bakgrunnsmateriale  

Rapportnavn Utarbeidet av Datert 

E6 Ulsberg-Åsen, Delstrekning Ranheim-Værnes. Geoteknisk og 
ingeniørgeologisk rapport.  

Rambøll for Nye Veier AS. G-rap-001 1350022987. 2017-11-24 

Reguleringsplan E6 Ranheim-Værnes, delstrekning III, vedlegg 
2: Vurdering avstand nytt løp Helltunnelen.  

SINTEF/Reinertsen 2015-06-04 

Reguleringsplan E6 Ranheim-Værnes, Delstrekning 2 og 3 Reitan 
til Værnes. Forprosjekt – Rehabilitering av eksisterende 
Helltunnel.  

Reinertsen 2015-06-04 

Reguleringsplan E6 Ranheim-Værnes, delstrekning III, vedlegg 
3: Forslag til kjerneboreprogram i Helltunnelen. 

SINTEF/Reinertsen 2015-03-26 

Teknisk notat. E6 Ranheim – Værnes. Vurdering av sidevalg 
Helltunnelen.  

SINTEF/REINERTSEN. Dok.nr. 2220088-TUN-NOT-31.  2015-02-27 

E6 Ranheim – Værnes, Forprosjekt 2012 (Ud450S). 
Bergskjæringer, geometrisk utforming.  

Statens vegvesen Region midt. Dok.nr. 2012071171-
003. Ud450Sn03. 

2012-07-14 

E6 Ranheim – Værnes, Forprosjekt 2012 (Ud450S). E6 
Helltunnelen – nytt parallelt løp.  

Statens vegvesen Region midt. Dok.nr. 2012071171-
005. Ud450Sn05.  

2012-12-12 

E6 Ranheim – Værnes, Forprosjekt 2012 (Ud450S). 
Ingeniørgeologi – kort oppsummering.  

Statens vegvesen Region midt. Dok.nr. 2012071171-
06. Ud450Sn06.  

2012-12-10 

E6 Ranheim – Værnes, Forprosjekt 2012. Mulighet for bruk av 
tunnelmasser i veglinja.  

Statens vegvesen Region midt. Dok.nr. 2012071171-
00x. 

2012-11-02 

E6 Ranheim – Værnes, Forprosjekt 2012 (Ud450S). E6-trasé – 
skredfarevurdering stein og snø (ikke kvikkleire).  

Statens vegvesen Region midt. Dok.nr. 2012071171-
002. Ud450Sn02u.  

 

2012-07-04 
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E6 Gevingåsen tunnel. Geologisk beskrivelse av 
grunnforholdene.  

O.T. Blindheim AS. Rapport 2228.01. 1993-08-27 

Ev.6 Hommelvik-Stjørdal. Omlegging av jernbanen ved 
Hellstranda. Forslag til utforming og sikring av skjæringene.  

Statens vegvesen Nord-Trøndelag. Vd916D-01.  1992-12-09 

EV. 6 Hommelvik – Hell. Gjevingåsen tunnel, geologiske 
undersøkelser for detaljplan.  

Statens vegvesen Nord-Trøndelag. VD916C-01.  1991-08-20 

E6 Hommelvik-Hell. Vurdering av 4 nye alternativer og 
tunnelmassens brukbarhet i overbygningen. 

Statens vegvesen Nord-Trøndelag. VD-916B-01. 1987-02-03 

E6 Hommelvik-Hell – Geologiske forundersøkelser for tunnel  Statens vegvesen Nord-Trøndelag. VD 916 A.  1986-08-06 

E6 i tunnel mellom Hommelvik og Hell. Ingeniørgeologiske 
forundersøkelser.  

A/S Geoteam for Vegkontoret i Sør-Trøndelag. 
Rapport 8618.01. 

1983-10-19 
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VEDLEGG 4: KJERNEBORING 

I forbindelse med reguleringsplan utført av Reinertsen i 2015, utarbeidet SINTEF et notat 
med forslag til kjerneboreprogram i Helltunnelen. Bakgrunnen for notatet var i hovedsak 
knyttet til vurdering av sidevalg for ny Helltunnel, og ønsket om å skaffe til veie mer 
informasjon om sjøsidealternativet. I notatet ble det anbefalt boring ved seks ulike 
lokaliteter i Helltunnelen, angitt med lokalitet A til F i Figur 1. Med bakgrunn i stor 
overdekning, både vertikalt og horisontalt, ble kjerneboring fra eksisterende tunnel 
anbefalt som det beste alternativet for å skaffe til veie mer informasjon om bergmassen i 
nytt tunnelløp.  

Som en del av de ingeniørgeologiske forundersøkelsene for ny reguleringsplan er det 
utført kjerneboring ved to av de seks anbefalte lokalitetene. Statens vegvesen gav 
tillatelse til å stenge Helltunnelen ei helg, og ut fra tilgjengelig tid og tilgjengelige 
ressurser for boring ble lokalitet D og F (se Figur 7) vurdert å være de lokalitetene med 
størst informasjonsverdi. Kjerneboringen ble utført i perioden 1. – 4. mars 2019.  

 

Figur 1: Skisse over Helltunnelen, med punkt for kjerneboring avmerket. Hull D og F ble 
boret mars 2019.  

 

Borhull D ble boret fra vegbanen og ut mot nytt tunnelløp ved profilnummer 19970 
(profilering i eksisterende tunnel). Hullet ble boret med en diameter på 76 mm og en 
orientering ca. 70˚ i forhold til tunnelaksen og med et fall på 0˚ i forhold til 
horisontalplanet. Kjernediameteren er 45 mm. Borhull D fikk en total lengde på 61,4 
meter.  

Borhull F ble boret fra snunisje på venstre side (sett nordover mot Hell) ved 
profilnummer 21520 (profilering i eksisterende tunnel). Dette hullet ble også boret med 
en diameter på 76 mm, og med en orientering ca. 35 ° i forhold til tunnelaksen og med 
et fall på 0˚ i forhold til horisontalplanet. Kjernediameteren er 45 mm. Borhull F fikk en 
total lengde på 94,1 meter. Borhullene er tegnet inn på geologisk kart, se vedlegg 2. 

Det er utført forenklet kjernelogging av borkjernene fra borhull D og F. Forenklet 
kjernelogging ble utført av ingeniørgeolog Solveig Vassenden og Torun Rise 25. april 
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2019. Hensikten med loggingen var å få et overblikk over bergmassens generelle kvalitet 
med omfang og retning på oppsprekking. Det er ikke mulig å måle sprekkenes 
strøkretning ut fra borkjernene, men det ble gjort en overordnet vurdering av 
sprekkeretninger. Det er generelt observert tre ulike sprekkeretninger, disse er skissert i 
Figur 2 nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med den forenklede kjerneloggingen er det også vurdert, og beskrevet, 
RQD per meter borkjerne. Det er ikke logget bergartsgrenser, men det er gjort generelle 
registreringer knyttet til type bergart. Disse registreringene stemmer godt med tidligere 
observasjoner og beskrivelser fra eksisterende veg- og jernbanetunnel, dvs. i hovedsak 
fyllitt, gråvakke og noe konglomerat i hyppig veksling. I tillegg til hyppige endringer i 
bergarter, viser den forenklede kjerneloggingen at det er hyppige endringer av 
oppsprekking langs foliasjonen samt orienteringen av foliasjonen langs borhullets lengde.  

Borkjernene ligger på Multisonsults lager på Tiller, og vil være tilgjengelig for en mer 
detaljert logging i neste fase av prosjektet.   

 

 

  

1

3 

2 

Figur 2: Typiske sprekkeretninger 

1) Vertikale sprekker, ca. 80-90° på borkjernes 
lengderetning.  

2) Skrå sprekker, ca. 45° på borkjernens 
lengderetning.  

3) Horisontale sprekker, ca. 0° på borkjernens 
lengderetning.  
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BORHULL D 

  

Kasse K-1 (0-5 m) Kasse K-2 (5-10 m) 

RQD 70 95 80 90 80 RQD 100 75 100 100 75 

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1 (vertikale sprekker ca. 
80-90° på borkjernen).  

 

 

 

 

 

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen).  
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Kasse K-3 (10-15 m) Kasse K-4 (15-20 m) 

RQD 15 80 70 75 90 RQD 60 15 80 70 70 

Antatt bergmasse: gråvakke.  

Oppsprekking: 2 (sprekker ca. 45° på 
borkjernen). Flere brudd med spiss vinkel.  

Dårlig bergmasse mellom 10 og 11 m 
(RQD=15). Noe leire observert på 
sprekkeflater (se Figur 3). Glatte 
sprekkeflater (se Figur 4).  

 

Antatt bergmasse: Gråvakke. 

Oppsprekking: 2 (sprekker ca. 45° på 
borkjernen). Tiltagende flatere sprekker.  
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Kasse K-5 (20-25 m) Kasse K-6 (25-30 m) 

RQD 85 85 100 100 90 RQD 40 80 90 100 90 

Antatt bergmasse: Gråvakke 

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). 

 

Antatt bergmasse: Gråvakke 

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). 
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Kasse K-7 (30-35 m) Kasse K-8 (35-40 m) 

RQD 80 85 90 100 100 RQD 100 100 80 90 90 

Antatt bergmasse: Gråvakke. 

Oppsprekking: 1 (vertikale sprekker ca. 
80-90° på borkjernen). 

 

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1 (vertikale sprekker ca. 
80-90° på borkjernen). 
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Kasse K-9 (40-45 m) Kasse K-10 (45-50 m) 

RQD 75 95 85 80 65 RQD 100 90 80 90 100 

Antatt bergmasse: Gråvakke. Homogen 
bergmasse, ingen synlig lagdeling.  

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). 

 

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). Glatte 
sprekkeflater.  

Mangler noe kjernemateriale mellom 47-
48 m. 
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Kasse K-11 (50-55 m) Kasse K-12 (55-60 m) 

RQD 100 80 100 70 60 RQD 80 100 70 100 100 

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1 (vertikale sprekker ca. 
80-90° på borkjernen). Oppsprukket og 
oppknust bergmasse mellom 54-55 m 
(RQD=60). Her er også oppsprekkingen 
mer vertikal (1).  

 

Antatt bergmasse: Gråvakke med lag av 
fyllitt. Noe mer kvarts observert 
(kvartsårer/-linser).  

Oppsprekking: 1 (vertikale sprekker ca. 
80-90° på borkjernen). 

Mangler noe kjernemateriale mellom 58-
59 m. 
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Kasse K-13 (60-61,3 m)  

RQD 100 100 x x x  

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1 (vertikale sprekker ca. 
80-90° på borkjernen), men få naturlige 
sprekker.  
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Oppsummering borhull D 

Borhull D består i hovedsak av en massiv til lite oppsprukket bergart, klassifisert som 
gråvakke. Det forekommer i tillegg enkelte lag med fyllitt. Kun små mengder pyritt ble 
observert. Det ble også observert noe leirbelegg på enkelte sprekkeflater. Oppsprekking 
omfatter i hovedsak vertikale sprekker, kun et mindretall horisontale sprekker ble 
observert. Det gjøres forøvrig oppmerksom på at de horisontale sprekkene ikke alltid er 
synlig på bildene. 

Det ble observert tynne lag av fyllitt på flere av de vertikale sprekkene, og det kan se ut 
til at fyllitten bidrar til økt oppsprekking og er årsaken til partier med dårligere 
bergmasse.  

En oppsummering av RQD-verdier er gjengitt i Tabell 1 nedenfor. Som det framgår av 
denne ligger RQD-verdiene for borkjernene i borhull D generelt høyt, med verdier i 
hovedsak over 80. Unntaket er partiet mellom 10 og 20 m (kassene K-3 og K-4), hvor 
RQD-verdiene generelt ligger lavere og bergmassen framstår som noe dårligere 
sammenlignet med øvrig del av borhullet. Som beskrevet ovenfor ble det i disse kassene 
også registret dårligere bergmasse, blant annet med glatte sprekkeflater og leirbelegg på 
sprekkflater. 

Tabell 1: Oppsummering av RQD-verdier for borhull D.  

Kasse  RQD-verdier pr. meter Snitt RQD   
K-1 70 95 80 90 80 83  
K-2 100 75 100 100 75 90  
K-3 15 80 70 75 90 66  
K-4 60 15 80 70 70 59  
K-5 85 85 100 100 90 92  
K-6 40 80 90 100 90 80  
K-7 80 85 90 100 100 91  
K-8 100 100 80 90 90 92  
K-9 75 95 85 80 65 80  

K-10 100 90 80 90 100 92  
K-11 100 80 100 70 60 82  
K-12 80 100 70 100 100 90  
K-13 100 100 0 0 0 100  
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Figur 3: Leire observert på sprekkeflater (bilde fra kasse K-3, borhull D).  

 

Figur 4: Eksempel på glatt sprekkeflate (bilde fra kasse K-3, borhull D).  
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BORHULL F 

  

Kasse K-1 (0-5 m) Kasse K-2 (5-10 m) 

RQD 30 95 90 85 100 RQD 100 100 100 100 100 

Antatt bergmasse: Gråvakke med 
intrusjon av kvarts.  

Oppsprekking: 1 (vertikale sprekker ca. 
80-90° på borkjernen). Oppknust mellom 
1 og 2 m.  

 

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). Noe mer 
oppsprekking mellom 9 og 10 m.  
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Kasse K-3 (10-15 m) Kasse K-4 (15-20 m) 

RQD 100 100 85 75 60 RQD 50 55 95 55 60 

Antatt bergmasse: Gråvakke. Pyritt 
observert mellom 12 og 13 m.  

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). Mer oppsprukket 
og dårligere bergmasse mellom 13 og 15 
m. Leirbelegg observert på sprekkeflate 
ved ca. 14 m.  

 

 

 

 

Antatt bergmasse: Metasandstein mellom 
15,3 og 18,4 m, resten gråvakke.  

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). 
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Kasse K-5 (20-25 m) Kasse K-6 (25-30 m) 

RQD 30 20 20 65 45 RQD 40 70 60 35 55 

Antatt bergmasse: Gråvakke og fyllitt i 
tett veksling, ingen tydelig lagdeling 
mellom disse. Metasandstein mellom 
23,15 og 25 m. Pyritt observert.  

Oppsprekking: 1 og 3 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt horisontale 
sprekker ca. 0° på borkjernen). 

 

 

  

 

 

Antatt bergmasse: Metasandstein mellom 
25 og 25,65 m, resten er fyllitt med 
kvartsintrusjoner.  

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). 
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Kasse K-7 (30-35 m) Kasse K-8 (35-40 m) 

RQD 60 100 90 50 70 RQD 100 100 85 75 90 

Antatt bergmasse: Gråvakke med lag av 
metasandstein.   

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). 

 

Antatt bergmasse: Gråvakke med lag av 
metasandstein.  

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). 
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Kasse K-9 (40-45 m) Kasse K-10 (45-50 m) 

RQD 100 90 100 80 30 RQD 25 80 95 100 60 

Antatt bergmasse: Gråvakke med lag av 
metasandstein.  

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). 

 

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1, 2 og 3 (vertikale 
sprekker ca. 80-90° på borkjernen, 
sprekker ca. ca. 45° på borkjernen samt 
horisontale sprekker ca. 0° på 
borkjernen). 
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Kasse K-11 (50-55 m) Kasse K-12 (55-60 m) 

RQD 90 55 30 90 50 RQD 65 85 80 100 100 

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). Svært oppknust 
mellom 52,0 og 52,7, leire observert.  

 

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). Oppknust ved 
57,8 m.  
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Kasse K-13 (60-65 m) Kasse K-14 (65-70 m) 

RQD 65 100 100 65 45 RQD 85 100 100 100 100 

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1, 2 og 3 (vertikale 
sprekker ca. 80-90° på borkjernen, 
sprekker ca. ca. 45° på borkjernen samt 
horisontale sprekker ca. 0° på 
borkjernen).  

 

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1 (vertikale sprekker ca. 
80-90° på borkjernen). Noe oppknust ved 
65,0 til 65,2, leirbelegg observert.  
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Kasse K-15 (70-75 m) Kasse K-16 (75-80 m) 

RQD 90 85 100 90 90 RQD 100 100 100 90 20 

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). 

 

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 1 og 3 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen, samt 
horisontale sprekker ca. 0° på 
borkjernen). 
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Kasse K-17 (80-85 m) Kasse K-18 (85-90 m) 

RQD 90 70 100 100 90 RQD 100 100 100 90 60 

Antatt bergmasse: Gråvakke. 

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). 

 

Antatt bergmasse: Gråvakke og 
metasandstein.  

Oppsprekking: 1 og 2 (vertikale sprekker 
ca. 80-90° på borkjernen samt sprekker 
ca. 45° på borkjernen). 
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Kasse K-19 (90-94,1 m)  

RQD 10 65 100 80 x       

Antatt bergmasse: Gråvakke.  

Oppsprekking: 2 og 3 (sprekker ca. ca. 
45° på borkjernen samt horisontale 
sprekker ca. 0° på borkjernen). 
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Oppsummering borhull F 

Borhull F består også hovedsakelig av en bergart klassifisert som gråvakke, men det 
forekommer her i større grad innslag av metasandstein og fyllitt. Skillet mellom 
gråvakke, metasandstein og fyllitt framstår tidvis som svært tydelige, tidvis som vært 
diffuse. Oppsprekkingen i borhull F varierer også mer enn i borhull D, og varierer 
hovedsakelig mellom moderat og lite oppsprukket. Det er også større variasjon i 
sprekkeretninger. Generelt forekommer det flere horisontale sprekker i borhull F 
sammenlignet med borhull D hvor kun 6 slike sprekker ble observert. Spesielt mellom 55 
og 95 m viser borkjernene mye horisontal oppsprekking. Oppsprekkingsgraden i borhull F 
virker også å være høyere enn i borhull D.  

En oppsummering av RQD-verdier er gjengitt i Tabell 2 nedenfor. Generelt ligger RQD-
verdier for borhull F over 70, med unntak av partiet mellom 15 og 30 m (kasse K-4 til  
K-6) hvor sprekketettheten er betydelig høyere.    

Tabell 2: Oppsummering av RQD-verdier for borhull F.  

Kasse RQD-verdier pr. meter Snitt RQD 

K-1 30 95 90 85 100 80 

K-2 100 100 100 100 100 100 

K-3 100 100 85 75 60 84 

K-4 50 55 95 55 60 63 

K-5 30 20 20 65 45 36 

K-6 40 70 60 35 55 52 

K-7 60 100 90 50 70 74 

K-8 100 100 85 75 90 90 

K-9 100 90 100 80 30 80 

K-10 25 80 95 100 60 72 

K-11 90 55 30 90 50 63 

K-12 65 85 80 100 100 86 

K-13 65 100 100 65 45 75 

K-14 85 100 100 100 100 97 

K-15 90 85 100 90 90 91 

K-16 100 100 100 90 20 82 

K-17 90 70 100 100 90 90 

K-18 100 100 100 90 60 90 

K-19 10 65 100 80   63,75 
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